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Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

ПО ПОВОД НОВАТА 2000 ГОДИНА 
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на каз-
ната затвор осудените лида: 

1. Орфеј Ќемал Селим, 
2. Сашо Благоја Димовски, 
3. Јован Митре Грамов, 
4. Мефаил Абдираман Рамиз, 
5. Горанчо Никола Илиев, 
6. Алијаша Мемед Омеров, 
7. Маамер Мемед Омеров. 

И 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Мирослав Симо Здравески, во траење од 6 ме-

сеци, 
2. Васко Павле Јованоски, во траење од 3 месеци, 
3. Ариф Веби Ибраимов, во траење од 6 месеци, 
4. Живко Никола Ѓорѓиевски, во траење од 6 ме-

сеци, 
5. Крсте Симон Петровски, во траење од 3 месеци, 
6. Љупчо Благоја Зафиров, во траење од 3 месеци, 
7. Мухарем Зизо Ходовиќ, во траење од 3 месеци, 
8. Ратко Драган Кочевски, во траење од 3 месеци, 
9. Ганија Рушит Алими, во траење од 9 месеци, 

10. Енвер Бекир Несими, во траење од 9 месеци, 
11. Мирсад Хасим Личина, во траење од 2 месеци, 
12. Шабан Нури Хамити, во траење од 3 месеци, 
13. Синиша Чедомир Симоновиќ, во траење од 3 

месеци, 
14. Елизабета Владо Јанчевска, во траење од 6 ме-

сеци. 
III 

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

Бр. 07-21 Претседател 
27 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
1968. — 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 14 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 38/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 63/94 и 63/98), Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 27 декември 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. За претседател на Владата на Република Македо-

нија е избран Љубчо Георгиевски. 

2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-
стерства се избрани: 

академик Никола Кљусев, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за одбрана, 

Доста Димовска, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за внатрешни работи, 

м-р Џевдет Насуфи, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за правда, 

Александар Димитров, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за надворешни работи, 

Никола Груевски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за финансии, 

м-р Борко Андреев, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за стопанство, 

д~р Милијана Б. Даневска, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за трговија, 

д•р Трајко Славески,за министер кој ќе раководи со 
Министерството за развој, 

Душко Кадиевски, чза министер кој ќе раководи со 
Министерството за урбанизам и градежништво, 

Тони Поповски, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за животна средина, 

Боби Спирковски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за Сообраќај и врски, 

Марјан Ѓорчев, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

Бедредин Ибрахими, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика 

д-р Гале Галбв,' за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за образование, 

д•р Георги Боев, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за млади и спорт, 

д•р Ненад Новковски, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за наука, 

д-р Драган Даниловски, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за здравство, 

Љубен Пауноски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за култура, 

| Џемали Саити, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за локална самоуправа, 

м-р Мартин Треновски, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за иселеништво и 

д•р Вехби Беџети, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за информации. 

3. За други членови на Владата, односно министри 
се избираат: 

д•р Васил Тупурковски, 
Аднан Ќахил и 
Бр над Фејзулаху. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-4726/1 
27 декември 1999 година Претседател 

Скопје Собранието на Република 
Македонија, 

д~р Саво Климовски, с.р. 



Стр. 5076 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 1999 

1969. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се егава во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската отцтина Лавци - Опш-
тина Битола. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр; 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5412/1 
21 декември 1999 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горги Лазески, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води, извршна постапка по 

предлог на доверителот АДЦементарница "УСЈЕ" 
Скопје, против должниците ПТГЗИ "Венета" ДОО 
Скопје и Владо Таневски од Скопје, со последна 
позната адреса на судот ул."Рузвелтова" бр. 15. 
Постапката се води врз основа на судско пора-
мнување на Општинскиот суд Скопје И р.бр.73/94 од 
24.02.1994 година, а за наплата на главен долг од 
1.339.568,оо денари, со камата по пат на јавна 
продажба на заложената недвижност - деловен 
простор во Скопје, во нас Ново Лисиче, зграда Б-7 
влез 3 приземје бр.4 со површина од 16,1о м2 на 
бул."АСНОМ" бр. 14. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за при-
времен застапник му се назначува Стево Меновски 
адвокат од Скопје, ул." Пајко Маало" бр.6, кој ќе го 
застапува должникот се додека должникот лично или 
полмномошник одреден од него не се јави во судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, И.бр.2414/99. 
(43123) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување 

право на сопственост по тужбата на тужителката 
Карапанџовска Цвета од Скопје против тужените 
Миле Дамј ановски, Раде Дамј ановски, Слободан 
Дамјановски, Душан Караџовски Кирил Караџовски 
сите од Скопје, со непозната адреса на живеење. 
» Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот Или да 
достават својата точна сегашна адреса на живеење. 
Доколку , тужените не се јават судот ќе им постави 

привремен застапник кој ќе ги застапува нивните 
интереси до правосилното окончување на постап-
ката. 

Од Основниот суд Скопје П- Скопје,У.П.вр.-
2495/99. 

(42804) 

Г1ред Основниот суд Скопје П-Скопје поведена е 
вонпроцесна постапка за начин на користење на двор 
но место Но предлог на предлагачот Настева Марјана 
ОД Скопје, против тужениот Зоран Јешиќ од Скопје.со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот и во 
истиот рок достави точна адреса на живеење и 
престојувале. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во текот на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ВПП.1о 1/99. 
(42846) 

Пред Основниот суд Скопје П-Скопје се боди спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрам 
Мумини, застапував од полномошник адвокат Шабан 
Салиу од Скопје, против тужената Бедрија Мумини со 
непознато место на живеење. 

Судот на тужената Бедрија Мумини и назначи 
привремен застапник кој ќе ги штити нејзините 
интереси во постапката и тоа адвокатот Наташа 
Столевска , бул. "Македонија" бр. 1 З•а Скопје. 

Се повикува тужената да се јави во судот лично или 
преку полномошник во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот. Доколку, тужената и нејзиниот 
полномошник не се. појават во судот се предупредува 
дека назначениот привремен застапник ќе ја зас-
тапува тужената во постапката се додека таа или 
нејзиниот полномошник не се појават во судот, од-
носно додека Центарот за социјална работа не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, IX.П.бр.2497/99. 

(43448) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води спор 
за сторување на татковство по тужбата на мало-
летните тужители Зејнепа Поровиќ и Аделиса Поро-
виќ застапуваш! од законскиот застапник нивната 
мајка Бахрија Поровиќ ул."Методи Митевски" бр.5/2-
17, Скопје, а оваа застапуваш од адвокатот Зоран 
Георгиевски од Скопје, против тужениот Смајо По-
робиќ со непознато место на живеење. 

Судот на тужениот Смајо Поровиќ му назначи 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите инте-
реси во постапката и тоа адвокатот Борис Вандев од 
Скопје, ул. Бој миј а" 6 кула 3. 

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

Доколку во овој рок тужениот и неговиот пол-
номошник не се појават во судот истиот се преду-
предува дека назначениот привремен застапник ад-
вокатот Борис Вандев од Скопје, ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тој или неговиот 
полномошник не ќе се појават пред судот, односно 
додека Центарот за социјални работи не ќе го извести 
судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, IX П.бр. 1859/99. 
(43512) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

, Пред Основниот суд во Битола . поведена е 
вонпроцесна постапка за издавање привремена мерка 
забрана на продажба на недвижност по предлог на 
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предлагачот Борис Стефановски од са. Лажец против 
противниците Мирко Стојанов и Олга Стојанова од 
Битола, ул."Мшре Брчковски" бр. 13, сега со непоз-
ната адреса во странство. 

За привремен застапник на противниците судот ја 
одреди адвокатот Ангелина Јотевска од Битола која 
ги, има сите права и должности на законски зас-
тапник и ќе ги застапува противниците во постап-
ката се додека тие или нивни полномошник не се 
јават пред судот. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.П.бр.283/99. 
(43119) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 

постапка за долг по тужбата на тужителот Месарска 
продавница Радика од Дебар, сопственост на Дритан 
Баланца од, Дебар, против тужениот Ќамилоски 
Џеват од с.Жировница. Вредност на спорот 32.510,00 
денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во стран-
тво за привремен застапник му се поставува Алији 
Елјеса стручен соработник при Основниот суд во 
Гостивар. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.205/99. (43111) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка по тужбата на тужителката Ферати Фи-
крие од с.Жировница,застапуваш од полномо-
шникот Амир Абдулаи адвокат од Гостивар, против 
тужениот Фер ати Африм од с.Жировница, кој се 
наоѓа во Р.Италија со непозната адреса . 
. Бидејќи тужениот Ферати Африм е со непозната 
адреса за привремен застапник му се поставува 
неговиот стрико Ферати Ризван од с.Жировница. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.98/98.(43116) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Синани 
Илјаз од с. Чајле, се води постапка за *докажување на 
смртта на лицето Синани Зелије од с.Чајле, родена 
на 21.02.1914 година, во с:Падалитште од татко Усеин 
Синани и мајка Џулсиме Синани 

Се повикува лицето Синани Зелије од с.Чајле, во 
рок од 15 дена од денот на'објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ"'и на огласната табла при 
овој суд да се јави во суот, а истовремено ги по-
викува сите лица кој што знаат нешто за нејзиниот 
живот да му соопштат Наѓ будот. По истекот на оп-
ределениот рок доколку повиканото лице не се јави 
на овој• суд ќе се смета дека истото починале. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.253/99. (42364) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Синани 
Исак од с.Чајле, се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Синани Фуат од с.Чајле роден на 
3.09.1919 година, од татко Синани Камил и мајка 
Садику Џева. 

Се повикува лицето Синани Фуат во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на РМ и на огласната табла при овој суд 
да се јави во Основниот суд во Гостивар, а исто-
времено ги повикува и сите лица кои нешто знаат за 
неговиот живот да му гр соопштат на овој суд. 

Доколку лицето Синани Фуат во определениот 
рок не се јави во Основниот суд во Гостивар, ќе се 
смета дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар Р.бр.259/99 (42365) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Шаини 
Мехмет од с.Чајле, се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Шаини Емрије од с.Чајле родена 
на 27.12.1923 година. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Шаини Емрије од с.Чајле, во рок од 15 дена од денот 

;на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" и на оглсната табла,на овој суд да се јави во 
Основниот суд _во Гостивар. Судот, истовремено ги 
повикува сите лица кои нешто знаат за нејзиниот 
живот тоа да му го соопштат на овој суд. По истекот 
на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се 
јави во овој суд ќе се смета дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.225/99. (42369) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мустафи 
Шефи од Гостивар, се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Шерибаре Мустафи живеела во 
нас.Питарница Гостивар, родена на 5.о5.1936 година 
во с.Равен од татко Ќазими Зеќир. 

Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето 
Мустафи Шерибаре од Гостивар, во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
и на огласната табла при овој суд да се јави во 
Основниот суд во Гостивар. Судот истовремено ги 
повикува сите лица кој што знаат нешто за нејзиниот 
живот тоа да му го соопштат на овој суд. 
По истекот на определениот рок доколку ова лице не 

се јави ќе се смета дека истото е починато. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 135/99. (42375) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рамадани 
Гази од Врањовце, се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Неџби Рамадани од с.Врањовце, 
роден 12.04.1919 година од татко Касам Рамадани и 
мајка Беглије Рамадани. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Рамадани Неџби во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" на огласната 
табла при овој суд да се јави во Основниот суд во 
Гостивар, а истовремено ги повикува и сите лица кој 
нешто знаат за неговиот живот тоа да му го соопштат 
на овој суд. По истеков на предвидениот рок доколку 
повиканото лице не се јави на овој суд ќе се смета 
дека истото е починато.' 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.346/99. (42376) 

Прбд овој суд по предлог на предлагачот Зеќири 
Ќазим од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бр.49, се 
води постапка за докажување на/ смртта на лицето 
Зеќири род.Илиќ Катерина, родена на 16.01.1957 годи-
на, во Пепевац - Крушевачки СР Југославија. 

Се повикува лицето Зеќири Катерина во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" и на огласната табла при овој суд да се јави во 
Основниот суд Гостивар, а во исто време се по-
викуваат сите лица кои нешто знаат за нејзиниот жи-
вот тоа да му го соопштат на овој суд. 
Доколку повиканото лице не се јави во наведениот 
рок ќе се смета дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.227/99. (42378) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Хамзаи 
Фаик. рд с.Врапчиште, се води постапка за дока-
жување на смртта на лицето Хамзаи Хазбие од с.Бра-
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пчиште, родена на 19.07.1913 година, од татко Јусуф 
Хамзаи и мајка Ќамиле Хамзаи. 

Се повикува лицето Хамзаи Хазбие од с.Врапчиште 
да се јави вб рок 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната 
табла во судот и истовремено се повикуваат сите лица 
кои знаат нешто за нејзиниот живот тоа да го сооп-
штат во судот. По истекот на рокот од 15 дена до-
колку повиканото лице не се јави во судот ќе се смета 
дека истото е починато. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.283/99. (42380) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за 
надомест за сторени адвокатски трошоци по тужбата 
на тужителот Неим Салмани адвокат од Гостивар 
против -туижениот Џафери Џезаир од с.Лакавица-
Гостивар, сега со непозната адреса во Сараево 
Република Босна и Херцеговина .Вредност на спорот 
46.080 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за при-
времен застапник му се поставува Алиу^Елјеса, стру-
чен соработник при Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1374/96-1. 
(42383)\\ 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води постапка за 

определување на издршка по тужбата на тужителот 
Демироска Фатима од Дебар, против тужениот 
Демироски Шабан од Дебар, сега со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Доколку не*се јави во 
определениот рок нејзините интереси ќе ги застапува 
привремен застапник, до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.235/99. (42362) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба 

за развод на брак по тужбата на тужителката Севинч 
Пагелс со стан на ул."Славчо 'Стојменов" бр.40 
Кочани, против тужениот Хартмут Јоханес Паул 
Пагелс а сега со со непозната адреса. Вредност на 
спорот 60.000,оо денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот или да 
постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите 
права и интереси во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на огласот, а доколку не се јави ќе му 
биде поставен привремен застапник, дипломиран 
правник со положен правосуден испит Сузана Спа-
совска , стручен соработник во судот кој ќе ги штити 
неговите права и интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.465/98. (42397) 

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за долг 
по тужбата на тужителот ППС "Конико" -Кочани 
ул."К.Кикеноски" бб против тужениот Валентин 
Славев од с.Зрновци . Вредност на спорот 8.070 дена-
ри. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето" на огласот да се јави во овој суд или да 
определи свој полномошник. Доколку тоа не го *стори 
во. определениот рок за негов привремен застапник се 
поставува Силвана Мишева од Кочани која ќе ги 

застапува интересите на тужениот до окончувањето 
на постапката, 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.298/98. (42872) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води вонпарнична постапка по 

предлог на предлагачот Кадри Кадријевиќ од Кума-
ново,за утврдување на смртта на лицето Бехлуљи 
Јусуф порано од Куманово. Се повикува Јусуф 
Бехлуљи од Куманово, роден на 4.02.1892 година во 
Рајинце СРЈ од татко Кадри и мајка Ајмоне Бе-
хлуљи, да се јави или други лица што знаат за 
неговиот живот во Основниот суд Куманово, соба 
бр. 16/1 во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 
Во спротивно, повиканото лице Јусуф Бехлуљи од 
Куманово, ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во Куманово. Р.бр. 166/99.(42238) 

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка 
за утврдување на сопственост по тужбата на 
тужителот Афуз Алији од с. Лојане-Куманово, про-
тив тужениот Асановски Илмија со посебно живе-
алиште во Куманрво, ул." Борис Кидрич" бр.28, а 
сега со непозната адреса во Република Хрватска. 

На тужениот за привремен застапник му се 
назначува адвокатот Славе Илиевски од Куманово. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
во постапката се додека тој или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно додека 
Центарот за социјална .работа не го извести судот 
дека назначил старател. 
^ Од Основниот суд во Куманово,УП.П.бр.18о7/99. 

— (42617) 
Пред Основниот суд во Куманово се води пар-

нична постапка по тужбата на тужителот Петар 
Крстиќ од Куманово, против тужениот Станоја Зла-
тановиќ од с.Речица, сега на привремена работа во 
Германија. 

Се повикува, тужениот да во рок од 30 дена се јави 
во судот да остави своја адреса или назначи свој 
полномошник. Доколку во овој рок не се јави туже-
ниот ниту било пак кое лице го извести судот за 

точната адреса на тужениот судот ќе му постави 
привремен застапник адвокатот Тони Цветковски. 

Од Основниот суд Куманово, В.П.бр.2405/98.(42705) 

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

во на сопственост со одршка по тужбата на тужителот 
Танас Методија Тасевски од >с.Г.Дупени-Ресен против 
тужените Екрем А.Алиевски и Дилавер И.Бабевски, 
двајцата од Ресен, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 40.000,оо денари. 

Се повикуваат тужените Екрем А. Алиевски и Ди-
лавер И.Бабевски во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, на судот да му достават 
точни адреси или да одредат свој полномошници. Во 
спротивно, судот по службена должност ќе им постави 
привремен застапник кој ќе ги застапува нивните 
права и интереси се до окончување на постапката 
пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.209/98: (42615) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Науме . Барандовски од 
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Ресен, сега во Чикаго-Илиноис-САД, против туже-
ната Мирјана Барандовска, род.Шентевска, момен-
тално во Чикаго-САД со .непозната адреса на живее-
ње. Вредност на спорот 60.000,оо денари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномо-
шник. Во спротивно, судот по службена должноста ќе 
и постави привремен привремен застапник кој ќе ги 
застапува нејзините права и интереси се до окончу-
вањето на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд Ресен, П.бр. 169/98. (42687) 

ОСНОВЕН СУД ВО СГРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица заведен е спор за 

развод на брак но тужбата на тужителот Милошев 
Жаклин од Струмица, против тужениот Милошев 
Саша со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот На објавувањето на огласот, или во тој рок 
на судот да му достави точна адреса. Доколку истиот 
не се јави во тој рок ќе му биде поставен за при-
времен застапник лицето Босиљанова . Славица, 
стручен соработник при овој суд која ќе ги застапува 
интересите на тужениот се додека тој или пак негов 
полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.968/98.(42688) 

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

исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Фасли Шефки Алим од с.Слатина-Тетовско, против 
тужениот Ризвани Беџетов Исмаил Нешат од с. 
Слатина, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот , да определи свој 
полномошник или да ја достави својата точна адреса 
на живеење. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите права 
и интереси и ќе го застапува во постапката до 
нејзино правосилно оконончување. 

Од Основниот суд во Тетово,,П.бр. 1183/99. (42385) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по основ 
на издршка по тужбата на тужителот Котевски Лазо 
од с,Доброште против тужениот Златановски Лазар 
од с.Доброште сега со непозната адреса во стран-
ство. Вредност на спорот 50.000,оо денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот 6о рок од 
30 дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да овласти свој полномошник во земјата. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен застапник 

' кој ќе се грижи за неговите интереси до право-
силното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово,П. бр. 1097/99. (42389) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на до-
говор за продажба по тужбата на тужителот Ферати 
Нухи од с. М. Речица, против тужениот Бал един 
Муареми од с.Камењане сега со непозната адреса во 
Косово, СР Југославија. Вредност на спорот неопре-
делна. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок овласти свој полномошник во земјата. Во спро-

тивно, судот ќе му постави привремен старател преку 
ЦСР Тетово, кој ќе се грижи за неговите интереси до 
правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, 1173/98, (43578) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за долг по тужбата на Јавното претпријатие за 
стопанисување со, станбен и деловен простор на 

• република Македонија-Подрачна единица Тетово, 
против тужените Османи Неџат од с.Порој и Авдија 
Мефаил од с.Пирок сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд 
во Тетово или да овласти свој полномошник. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјални работи 
Тетово ќе му постави старател кој ќе ги штити 
неговите права и интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

Од .Основниот суд во Тетово, П.бр.939/99. (42392) 

Пред Основниот суд во Тетово се води попстапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Беадини 
Беадин Аливеби од с.Шипковица, против тужената 
Беадини род. Зото Татјана од Тирана, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да достави 
нејзината адреса или постави свој полномошник кој ќе 
ја застапува во предметот. Во спротивно, по истекот 
на' овој рок судот по службана должност преку~Цен-
тарот,за социјални работи во Тетово ќе одреди при-
времен старател кој ќе се грижи за нејзините права и 
интереси до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1204/99.(43109) 

Пред Основниот суд во• Тетово, се води постапка за 
регрес по тужбата на тужителот Д.Д. за осигурување 
"Вардар"-градски • зид -блок 8- Скопје, против 
тужениот Усеини Таип од с.М.Речица -Тетово, сега на 
привремен работа во Италија, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 37.465,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот да" ја 
достави неговата адреса или да одреди свој пол-
номошник кој *ќе 1х> застапува пред судот до право-
силното окончување на потапката. Во спротивно, 
судот преку Ц.С.Р. Тетово, ќе бара поставување на 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.996/99. (43109) 

Пред Основниот суд во Тетово е поведен бра-
коразводен спор по тужбата на тужителот нас Нуран 
Кука од Тетово, против Зејнел Кука од Дебар, сега 
со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави на Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или да определи полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му 
биде одредеден перивремен застапник кој ќе го* зас-
тапува до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1032/99. (43573) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
измена на одлука за издршка на дете по тужбата на 
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тужителката Хава Рамадани од Тетово, ул.'Т.Ј,Питу" 
бр. 15 против тужениот Муамет Рамадани од Тетово 
ул.К.Ј.Питу" бр. 15, сега со непозната адреса во СР 
Германија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд 
во Тетово, или да овласти свој полномошник. Во 
спротивно, судот преку Центарот за социјална ра-
бота Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси до завршу-
вањето на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1059/99. (43566) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Мариола 
Васовиќ од Тетово, против тужениот Горан Васовиќ 
од Тетово а сега со непозната адреса во СР Југо-
славија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот да до-
стави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 

работа во Тетово, ќе му постави привремен зас-
тапник во рок од 30 дена објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1191/99. (43570) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип покрената е пос-

тапка за докажување на Схмртта на Јана Миткора од 
с.Брест, родена на 3.03,1926 година, во с.Зрново• Дра-
ма, Грција со последно живеалиште во с.Брест оп-
штина Штип, најдена мртва во својата куќа на ден 
8.09.1997 година во 9 часот. 

Се повикува секој кој знае за денот и часот на 
смртта на Јана Миткова од с.Брест да се јави $о судот 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП. Бр.63/99.(42831) 

Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка 
за поништување на договор за подарок на недвижен 
имот за в.1 бр.752/95 од 14.08.1995 година по тужбата 
на тужителите Борис Митрев, Симеон Минанов 
Александар Темелков сите од Штип, и Катица Бла-
жевска од Скопје, против тужениот Павле Митров, 
на привремен престој во Нов Зеланд, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот и да достави 
точна адреса на престојување или да определи свој 
полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува неговите 
интереси до завршувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Штип,П.бр.301 /97. (42875) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5700/98, на регистарска влошка бр. 
0200Ј15377-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за производство на моторни и ин-
дустриски масла, трговија и услуги „ЗСТ" Тони и др. 
ДОО, увоз-извоз, бул. „Партизански одреди" бр. 119, 
Скопје. 

Содружници: Тони Станковски од Скопје и Прет-
пријатие за промет на големо и мало и услуги „С.Т. и 

Л" експорт-импорт, ЦО, бул. „Партизански одреди" 
бр. 119, Скопје. 

Дејности". 01.30, 20.10, 23.20, 28.11, 29.12, 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.19, 
51.31, 51.32^51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 
51.54, '51,56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.48, 52.50, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 63.40, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување, застапување на 
странски лица, реекспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови, меѓународен транспорт и шпеди-
ција. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љи-
љана Станевска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5700/ 
98. • (42168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13777/99, на регистарска влошка бр. 
020211767-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија „ТО-
ГОС" Љупчо и други, ДОО, ул. ГТЦ I лок. 119, Ско-
пје. 

Основачи: Угуровски Љупчо, Кондовски Љупчо и 
Томиќ Горан, сите од Скопје. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 51.16, 51.17, 51.22, 51.41, 
51.42, 51.32, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.25 , 52.26, 52.22, 
45.44,45.41, 45.42,45.43, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Томиќ Горан, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13777/99. (42169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4124/99, на регистарска влошка бр. 
020201837-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за транспорт и услуги „ГЛОБ-
ТРАНС" Трајан ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „И Октом: 
ери" бр. 17, Скопје. 

Дејност: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 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, 52.41, 
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, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, застапување на странски правни и физички 
лица, посредување во прометот на стоки и услуги, пре-
воз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, ус-
луги во меѓународна шпедиција, консигнациона прода-
жба. 

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

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

Управител е Василевски Дејан без ограничувања. 
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Во надворешниот трговски промет друштвото ќе го 
застапува В аси левски Дејан, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4124/ 
99. , (42173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13497/99, на регистарска влошка бр. 
020210637-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Авто такси „ТОЛЕДО" Рецеп 
Абдурахман Лимани, с. Шишево, Скопје. 

Дејност: 60.62, 60.23 , 60.21, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и на своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
За управител без ограничувања се именува Рецеп 

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

13497/99. (42174) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со.решението 

Трег. бр. - 13(549/99, на регистарска влошка бр. 
020210607-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, услуги и 

.трговија на големо и мало „ВАР•ТУР КОМПАНИ", 
Рецеп и др. ДОО, експорт-импорт, ул. „106-а" бр. 10, 
Скопје. 

Основачи: Рецеп Идриз од Скопје, ул. „7-ми јули" 
бр. Харун Јашар од Р Турција, Истанбул, Фатих нас. 
К. М Паша. 

Дејности: 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 19.20, 19.30, 
36.62, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.16, 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, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57/ 
51.61, 51.64, 51.70, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, \ 
52,24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,:| 
52.44, 52.44/1, 52.44/2,< 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46,1 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 52.73, 60.22, 60.21,1 
63.30, 63.40, 65.12/3, 55.40, 74.84, надворешна трговија 1 

со прехранбени производи, посредување, консигнаци-
ја. 

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

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со целокупниот свој имот со кој располага. 

За управител без ограничување се именува Рецеп 
Идриз, кој е застапник и во надворешно-трговскиот 
промет без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13049/99. . (42175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13373/99, на регистарска влошка бр. 
020210537-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ДЕНИС 99" Ремзије ДООЕЛ, ул. „7 Јули" бр. 
59, Скопје. 

Основачи: Ремзије Вејсел од Скопје, ул. „7 јули" 
бр. 59, Скопје. 

Дејност: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, '51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52,63, 55.11, 55.12, 55,30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24 , 65.12/3 , 74.40, 74.84 , 93.01, 
83.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп 

на сточарски производи, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, посредување и заста-
пување во надворешно-трговскиот промет, консигна-
ција, комисиони работи, реекспорт, малограничен 
промет со Република Грција, Република Бугарија, Ре-
публика Албанија и̂  СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Во внатрешно и надворешно трговскиот промет ка-
ко управител без ограничување е именуван Абноре 
Мемети. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13373/99. (42176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13092/99, на регистарска влошка бр. 
020205847-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за транспорт и шпедиција 
„БОСФОР ТРАНС" Аднан ДООЕЈ1, с. Студеничани. 

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, меѓународен ^превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Аднан Сабрија, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13092/99. (42177) 

Основниот ;суд Скопје» I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13431/99, на{ регистарска влошка бр. 
02019981?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на •Друштвото за трговија, угостителство 
и услуги“,ЕНКО КОМЕРЦ" Алма, ДООЕЛ, ул. „Џон 
Кенеди''.. ;бр.. 9, Скопје. 

Основач е Алма Хаџибулиќ, ул. „Ресенска" бр. 35/ 
1-13, Скопје,.. 

Средствата За основање изнесуваат вкупно: 155000 
денари или 5..000ДМ И 

Не одговара а ризикот го сноси во висина на осно-
вачкикот влог. 

' Дејност:: 50.10 56.20, 50.30,^50.30/1, 50,30/2, 50.30/3, 
51.25, 51.91, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
52.11, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.11, 

' 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
1 63.40, 74.40, 93.01, 93.02, 99.01, надворешна трговија 
* со прехранбени производи, на^орешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
•13431/9.9. (42178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, 'со решението 
Трег. бр. 6076/99, ј на, регистарска влошка бр. 
02020196?-6-06:00р, го запиша во трговскиот регистар 
основањето) на ТП Авто такси „ПЕЦКО" Сашо Мичо 
Пецуров, ул.“М. Митевски" бр. 12/3/1, Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластен потписник: Сашо Пецуров, управител со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6076/ 

99. (42179) 
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, Основниот суд Скопје I -•Скопје, со решението 
Трег. бр. 4561/99, на регистарска влошка бр. 
020201237-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Авто такси „ТИНА" Милорад 
Илија Јазаџиќ, ул. „Бор'о.Менков" бр. 121/6-7, Скопје. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот проемет со трети лица настапува во 

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

лица одговара лично, со целиот свој имот». 
Овластен потписник е Милорад Јазаџиќ, управител 

со неограничени овластувања. 
Основач е Милорад Јазаџиќ, ул. „Боро Менков" 

бр. 121/6-7. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4561/ 

99. (42180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12825/99, на регистарска влошка бр. 
020209397-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги „ТРАЈКОВ И СИЕ" Зоран увоз-извоз, ул. „Пари-
ска" 6-а, Скопје. 

Содружници: Огненовски Зоран од Скопје, ул. 
„Париска" 6-а, Скопје, Марио Томов Трајков од Буга-
рија, ул. „Цар Борис" бр. 89, Софија. Основачки влог 
во ствари 51% према 49% за домашниот основач. 

Вкупно влог: 159.200,00 денари или денарка про-
тиввредност на 5.133 ДЕМ. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 5(7.30/2, 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, 51Л7, 51.18, 51,19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43/ 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63:12, 63.21, 
63.22 , 62.23 , 63.30, 63.40, 71:34, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт, комисиона продажба, меѓународна шпе-
диција, услуги во меѓународниот транспрот на стоки и 
патници, туристички и угостителски услуги, агенциски 
услуги во областа на транспортот, малограничен про-
мет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Управител со неограничени овластувања во внатре-
шниот и надворешниот трговски промет е Огненовски 
Зоран од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12825/99. (42181) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Гостивар со решението Зг.бр. 65/ 
99 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
Основниот суд во Гостивар, под Рег.бр. 72/99 го запиша 
Здружението на медицински сестри, акушери, техни-
чари и лаборанти-албанци на Гостивар, Република Ма-
кедонија, кое го застапува неговиот претседател Рукме -
дије Зеќири. 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат во рамките на Уставот и законите да се грижи за 
почитувана на етиката на правните норми за вршење 
на медицинската практика, поттикнување на стручното 
усовршување, преземање мерки за спречување и откри-
вање на заразни болести, преземање на работи за пре-
вентивно делување согласно Законот за здравствена 
заштита и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар. (43082) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
Н.Рег.Зг.бр. 265/99 година во Регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на Здружението на граѓани 
„Турски светски конгрес" од Скопје. 

СЕ ОДОБРУВА уписот во Регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани 
„Турски светски конгрес" со седиште на ул/ „Ферид 
Бајрам" бр. 16-а Скопје. 

Дејноста на здружението на граѓани „Турски свет-
ски конгрес" е: да се залага за задоволување на кул-
турни, научни, воспитни, социјално хуманитарни, 
спортски, стручни, економски и солидарни интереси, 
сестрана изградба на личноста на членовите кон разви-
вање на нивните културни способности, нивна еманци-
пација во тренд на современото живеење, публикување 
на изданија за едукативна дејност, и објавување печа-
тење на истите на турски јазик, и тоа на дела потврдени 
од еминентни македонски автори, соработка со Здру-
женијата во Македонија, за остварување на целите и 
задачите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Здруже-
нија на граѓани „Турски светски конгрес" од Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. , (43122) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
Н.Рег.Зг.бр. 262/99 од 4.11.1999 година во Регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се усвојува предлогот на Карате клуб - Скопје од 
Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на граѓани и фонда-
ции на Карате клуб - Скопје од Скопје со седиште на 
ул. „Јани Лукроски" бр. 5. 

Дејноста на КАРАТЕ КЛУБ-СКОПЈЕ е: поттикну-
вање, омасовување, развој и унапредување на Карате 
спортот, координирање и усогласување на програм-
ските активности на членовите, водење грижка за ква-
литетот на своите членови, и нивно учество на сите 
карате натпревари и манифестации водење грижа за 
објектите во кои се одвива дејноста, грижа за унапреду-
вање на здравствената заштита на каратистите, учество 
во државните меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер, развивање соработка со сите ка-
рате клубови во државата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Карате 
клуб-Скопје од Скопје, се стекнува во својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (43236) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број 
Рег.Згф.бр. 78/99 година се запишува здружение под 
име: Здружение за грижи и воспитување на децата на 
Општината Кавадарци, кое ќе се залага за остварување 
правата на децата; развивање на хуманизмот и чув-
ството на граѓанинот како слободен творец; воспиту-
вање и образование со еднакви можности за сите деца; 
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здрав живот за секое дете, социјална сигурност на сите 
деца, заштита на сите деца од сите видови злоупотреби, 
насилство и искористување, унапредување на детското 
здружување; одмори и рекреација на децата; културно 
и уметничко рекреативно и разновидни слободни ак-
тивности на децата од предучилишна и основно Учи-
лишна возраст, меѓународн!а соработка на децата, сора-
ботка со родителите, прифаќање на сите граѓани кои 
доброволно сакаат да придонесуваат на доброто на де-
цата" . 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „7-ми септември" бб, а ќе делува на подрачјето 
на Општината Кавадарци и Општината Росоман. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43595) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под •реден број 
Рег.Згф.бр. 66/99 за 1999 година се запишува Здруже-
ние под име: општински сојуз на училишен спорт Кава-
дарци, од Кавадарци, кое ќе се залага за ангажирање за 
формирање на спортски друштва, секции и спортски 
школи во основните и средните училишта, ут>врдување 
на единствени мерила и критериуми за системот на нат-
преварите и раководењето со општинските натпревари; 
грижа за развојот на училишниот спорт на учениците 
од прво до осмо одделение, и од први до четврти клас во 
средните училишта, ангажирање, за преку училишниот 
спорт да се превентираат дсформитетите во' скелетот 
на учениците и, ако веќе настапиле - преземање сметки 
за нивна санкција. 

Седиштето на здружението е во Кавадарци во спорт-
ската сала „Јасним". 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43597) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во Региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации под 
РЕГ.ЗГФ. бр. 172/99 се запишува „Здружение за 
поддршка на семејства и семејства во ризик" со скратен 
назив „Здружение за среќно семејство". 

Работата и активности на Здружението е давање 
поддршка на семејствата низ фокусирана групна тера-
пија и групи за самопомош а со цел на јакнење на 
нивниот систем за опстанок; спроведување на активно-
сти насочени кон подобрување на здравјето на семеј-
ството; спроведување на образовни семинари; стекну-
вања на знаења и вештини, а во согласност со желбите 
и потребите на корисниците и пошироката заедница и 
слично. 

Седиштето на Здружението е во Тетово на ул. „121" 
бр. 2, а исто ќе делува на подрачјето и на општина 
Тетово и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (43600) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 21/98 
од 10.2.1999 година го запиша во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации Олимпискиот противпожа-
рен сојуз „Валандово" од Валандово, со седиште во 
В ал андо во. Иницијатори за усогласува^ на ова Здру-
жение се: 1. Ванчо Готевски, 2. Спасо Јанев, 3. Петар 
Пандев, 4.Миле Боев, 5. Ѓорѓи Бучков сите од Валан-
дово. 

Основната дејност на Здружението е: омасовување 
на организацијата, преземање мерки за заштита од по-
жар, организирање превенцијата за заштита од пожар, 
организирање советување и семинари за. заштита од 
пожар и други. 

Лице овластено да го застапува Здружението е Миле 
Боев од Валандово. Подрачјето на дејствување на ова 
здружение е територијата на Општина Валандово. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (9736) 

Основниот суд во Кочани со Решение Зг.бр. 42/99 од 
17.12.1999 година во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Карате клубот „Кочани" од 
Кочани со седиште во Кочани на ул. „Никола Карев" 
бб. 

Лице1 овластено за застапување на Карате клубот 
„Кочани" Кочани е претседателот на претседател-
ството на клубот Игорчо Каров од Кочани. 

Работата на активностите на Карате клубот „Коча-
ни" - Кочани ќе се однесуваат на: спроведување на 
одлуките, ставовите и заклучоците на сите спортски 
форми од областа на физичката култура и спортот, 
социјално воспитување на членството, хуманизација на 
меѓучовечките односи и збогатување на содржината на 
користење на слободно време, да се грижи за нормално 
работење за обезбедување на нормалните и потребни 
услови на екипите, секциите, школите и Друго во рам-
ките на клубот, да соработува со државните и приват-
ните претпријатија и клубот од градот во областа на 
каратето? и активно да се вклучува во решавањето на 
прашањата и задачите што се преземаат на тој план, 
како и други работи предвидени со законот. 

Карате клубот „Кочани" - Кочани стекнува својство 
на правно лице од 17.12.1999 година. 

,Од Основниот суд во Кочани. (43080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
бр. 911/99 од 25.11.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 579 се запишува здружението на гра-
ѓани Клуб за боречки спортови „ОКТАГОН"-Скопје со 
седиште во ОУ „Димо Хаџи Димов", општина Карпош, 
Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Пецо Миноски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спортот, грижа за квалитетот на сво-
ите членови и нивно учество на сите натпревари и мани-
фестации, грижа за објектите во кои се одвива тренин-
гот, грижа за здравствената заштита на спортистите, 
уче$ствува и организира државни и меѓународни натпре-
вари од пријателски и официјален карактер како и раз-
вива соработка со сите клубови во државата. 

- Здружението на" граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.11.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
бр. 910/99 од 25.11.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 578 се запишува здружението на гра-
ѓани Карате центар „ШОТОКАН"-Скопје со седиште 
во Скопје во ОУ „Лазо Трновски", општина Карпош, 
Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател д•р Славе Пашоски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спортот, грижа за квалитетот на сво-
ите членови и нивно учество на сите натпревари и мани-
фестации, грижа за објектите во кои се одвива тренин-
гот, грижа ва здравствената заштита на спортистите, 
учествува и организира државни и меѓународни натпре-
вари од пријателски и официјален карактер како и раз-
вива соработка со сите клубови во државата. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.11.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје! -Скопје. (42724) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје,' со решението З.Г. 
бр. 909/99 од 25.11.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 577 се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за боречки спортови „БУШИДО КАН"-
Скопје со седиште во ОУ „Владо Тасевски", Општина 
Карпош, Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Томе Николовски од Скопје. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спортот, грижа за квалитетот на сво-
ите членови и нивно учество на сите натпревари и,мани-
фестации, грижа за објектите во кои се одвива тренин-
гот, грижа за здравствената заштита на спортистите, 
учествува и организира државни и меѓународни натпре-
вари од пријателски и официјален карактер како и раз-
вива соработка со сите клубови во државата. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.11.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
бр. 914/99 од 01.12Л999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 593 се запишува здружението на гра-
ѓани Организација на жените Турчинки од Македонија 
„ДЕРЈА" со скратено име ОЖТМ „ДЕРЈА", со се-
диште во Скопје на ул. „Август Цесарец" 3/5-6. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Сузана Мусли од Скопје. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување и подигнување на морална 
свест кај младите Турци за нивно целосно ангажирање 
во полето на образованието и едукацијата, поттикну-
ван>о на жените за нивно понатамошно школување, 
елиминација на полните стереотипи и предрасуди, орга-
низирање и подигнување на културниот, забавниот и 
спортскиот живот на жените, ангажирање околу мла-
дите Тураи кои што ги посетуваат специјалните учи-
лишта како и вклучување на Жените Турчинки во сите 
сфери на јавниот живот. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 01.12.1999 
ГОД. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
бр. 294/99 од 17.11.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Македонско друштво за исхрана со 
скратено име МДИ со седиште во Скопје со својство на 
•правно лице од 16.05.1997 год. се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рог. број 
570 се запишува здружението на граѓани Македонско 
друштво за исхрана со скратено име МДИ со седиште 
во Скопје на ул. „Водн>анска" б.б. поштенски ф ах 1560, 
кос го застапува неговиот претседател г-ѓа Лидија Пе-
трушевска - Този доц. д•р од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. ° (42727) _ 
Основниот суд Скбпје I - Скопје, со решението З.Г. 

бр. 819/99 од 17.11.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 566 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на воени лица од поранешна ЈНА РЕ-

БЕКА-»скопје со седиште во Скопје на улица Партизан-
ски одреди број 48-а. . 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Злате Грујо ски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на остварување на правдата на офицери, 
подофицери, граѓански лица, питомци во воени школи 
и др. воени лица од поранешните Југословенска репу-
блики во остварување «а правдата од пензиско и инва-
лидско осигурување, кодификација на дипломите од 
бившата СФРЈ за членовите на здружението и нивните 
семејства, решавање на имотно-правни односи. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 17.11.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 422/99 од 17. 11. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на судиите на Репу-
блика Македонија со скратено име ЗСРМ со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 12. 04. 1994 год. се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
569 се запишува здружението на граѓани Здружение на 
судиите на Република Македонија со скратено миме 
ЗСРМ со седиште во Скопје на ул .„Крсте Мисирков б•б. 
Судска палата, Скопје кое го застапува неговиот прет-
седател Агим Мифтари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 261/98 од 2.' 12. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Кугларски клуб ОКТА, со седиште 
во Скопје со својство на правно лице од 06. 06. 19% год. 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
597 се запишува здружението на граѓани Кугларски 
клуб ОКТА, со седиште во Скопје на адреса ОКТА -
Рафинерија на нафта А. Д. П. О., - Скопје поштенски 
фах бб, кос го застапува неговиот претседател Жантев-
ски Спасе од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42718) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 916/99 од 1. 12. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рог. број 591 се запишува здружението на гра-
ѓани Истражувачка станица Катланово - Скопје со се-
диште во Скопје на ул .^Владимир Каваев ор. 10-а. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Драган Малиновски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на помагање и реализирање на истражу-
вачки проекти за развој на животната средина и еколо-
гијата, поттикнување и реализирање на спортско-рс-
креативни активности на граѓаните во природни 
услови, организирана заеднички (групни) истражу 
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вачко-едукативни активности во природа како и сора-
ботка со други сродни здруженија во земјата и стран-
ство. 

- Здружението на граѓани степува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 01.12. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42719) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 519/99 од 26. 11. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на радио такси „МЕР-
ЦЕДЕС-Д" - Скопје со седиште во Скопје со својство 
на правно лице од 23. 09. 1997 год. се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
585 се запишува здружението на граѓани Здружение 
радио такси „МЕРЦЕДЕС-Д" - Скопје со седиште во 
Скопје на ул.|}Никола Парапунов б•б. кое го застапува 
неговиот претседател Јорданче Илиев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 913/99 од 25. 11. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани Ц фонда-
ции под Рег. број 581 се запишува здружението на гра-
ѓани Инструкторски Карате Центар „КЈУ-ДАН" -
Скопје со седиште во Скопје во О. У. „Јан Амос Комен-
ски", општина Карпош, Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Сашо Чекалов од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спротот, грижа за квалитетот на сво-
ите членови и учество на сите натпревари и манифеста-
ции, грижа за објектите во кои се одвива тренингот, 
грижа за здравствената заштита на спортистите, уче-
ствува и организира државни и меѓународни натпре-
вари од пријателски и официјален карактер како и раз-
вива соработка со сите клубови во државата. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25. 11. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42721) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 3. Г. 
број 912/99 од 25. 11. 1999 година, во судскиот регистар 
на здруженија На• граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 580 се запишува здружението на гра-
ѓани Клуб за боречки спортови „РЕИ БУ КАН" -
Скопје со седиште во Скопје во ГУЦ „Здравко Цвет-
ковски", општина Карпош, Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Роберто Стојчески од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување, развој и 
унапредување на спротот, грижа на своите членови и 
нивно учество на сите натпревари и манифестации, 
води грижа за објектите каде што се одвива тренингот, 
грижа за здравствената заштита на спортистите, уче-
ствува и организира државни и меѓународни натпре-
вари од пријателски и официјален карактер како и раз-
вива соработка со сите клубови во државата. 

- Здружението ~на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.11. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. бр. 
509/99 од 7.12.1999 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Стрелачки клуб „Гоце Делчев" -
Скопје, со седиште во Скопје со својство на правно 
лице од 15.01.1992 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
6(32 се запишува здружението на граѓани Стрелачки 
клуб „Гоце Делчев" - Скопје со седиште во Скопје на 
ул. „Едвард Ќар дел," број 16, кое го застапува неговиот 
претседател Љупчо Целевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со С•О. број 95/99 
од 6.12.1999 година во судскиот регистар на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег. 
број 74 се запишува подружница во Република Македо-
нија на странската организација Светски здравствени 
итни медицински средства со седиште во Палм Бич 
Гарденс - Флорида - САД. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Светски здравствени итни медицински сред-
ства е во Скопје на ул. „Мито Хаџиварилев Јасмин" б•б. 

- Лица кои се овластени да ја застапуваат подружни-
цата на странската организација Светски здравствени 
итни медицински средства од Флорида - САД во Репу-
блика Македонија се г. Роберт Милчев - македонски 
државјанин и г-ѓа Маргарет (Пети) Шихен - американ-
ски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Светски здравствени итни ме-
дицински средства во Република Македонија ќе се одне-
сува на донација на вакцини и медицински инструменти 
од Светската здравствена организација, едуцирање на 
јавноста, а в.в. со заразните болести со цел да се подо-
бри целокупниот економски и социјален развој на Репу-
блика Македонија. 

- Подружницата на странската организација Свет-
ски здравствени итни медицински средства стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа од 
16.12.1999 година, и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42712) 

Основнирт суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. 
број 907/99 од 02.12.1999 година во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 595 се запишува Здружение на граѓани 
Карате клуб „Македонија 99" со седиште во Скопје на! 
ул. „Бергранд Расел број 10. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Гоце Атанасовски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поттикнување, омасовување и развој на 
карате спортот, развивање и унапредување на системот 
на натпревари, да се грижи за развој и соработка со 
други клубови од Р. Македонија и надвор од неа како и 
да се остварат овие цели и задачи. Управниот одбор ќе 
направи план и програма за работа. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 02.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42713) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. бр. 
260/98 од 02.12.1999 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Планинарско друштво „ОКТА -
Рафинерија" - Скопје, со седиште во Скопје со својство 
на правно лице од 21.06.1984 год. се во согласност'со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

• II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
596 се запишува здружението на граѓани Планинарско 
друштво „ОКТА - Рафинерија" - Скопје со седиште во 
Скопје на адреса ОКТА - Рафинерија на нафта а.д.п.о. 
- Скопје поштенски фах бб, кое го застапува неговиот 
претседател Дуковски Никола Левко. 

III. Барањето за промена на име на Планинарско 
друштво „Рафинерија" - Скопје во Планинарско друш-
тво „ОКТА - РАФИНЕРИЈА" - Скопје се уважува. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42714) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението З.Г. 
бр. 905/99 од 03.12.1999 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 598 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на бахаите од Македонија со седиште 
во. Скопје на ул. „Стив Наумов" број 7/16. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Дени Петровски од Битола. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на единствен просперитет на човештвото со 
промоција на универзална едукација, остварување на 
правата на семејството и децата, промоција на морал-
ната и етичката едукација како и помагање во решава-
њето на економските проблеми на општеството и бла-
госостојбата на членовите на здружението. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 03.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението З.Г. 
бр. 488/99 од 03.12.1999 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на граѓаните од Тик-
вешко со седиште во Скопје со својство на правно лице 
од 20.06.1994 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
599 се запишува здружението на граѓани Здружение на 
граѓаните од Тиквешко со седиште во Скопје на кеј 
Димитар Влахов б•б. кое го застапуваат неговиот прет-
седател Ефрем Костов и Ристо Стојанов член на Извр-
шен одбор. • 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42716) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. бр. 
645/99 од 29.11.1999 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР" 
Џудо клуб - Скопје со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 25.09.1974 год. се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

И. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
584 се запишува здружението >на граѓани Спортско 
друштво „ВАРДАР" Џудо клуб - Скопје со седиште во 
Скопје на ул. „Кеј 13 Ноември" б•б. кое го застапува 
неговиот претседател Сејдо Теофил оски од Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (42729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. бр. 
632/99 од 26.07.1999 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Македонско здружение за ликовни 
критичари - Скопје со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 19.05.1994 год. се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

И. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 

; 392 се запишува здружението на граѓани МАКЕДОН-
СКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИКОВНИ КРИТИЧАРИ -
СКОПЈЕ со седиште во Скопје на ул. „Самоилова" б•б. 
во Музејот за современата уметност - Скопје, кое го 
застапува неговиот претседател Викторија Васева Ди-
меска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение З.Г. бр. 
730/99 од 14.06.1999 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Културно-уметничко друштво 
„Јени Јол" со скратено име КУД „Јени Јол" со седиште 
во Скопје со својство на правно лице од 24.09.1983 год. 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здрженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. бр. 291 
се запишува здружението на граѓани КУЛТУРНО-
УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ЈЕНИ ЈОЛ" со скратено 
име КУД „ЈЕНИ ЈОЛ" со седиште во Скопје на ул. 124 
број 1 кое го застапува неговиот претседател Кујтим 
Оснан од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје!-Скопје. (42731) 

Основниот суд Скопје Н-Скопје со решение 1.Рег. 
ЗГ.бр. 252/99 од 10.ХП.1999 г. во Регистарот за здруже-
нијата на граѓани и фондациите го запиша следното: 
- Се одобрува упис во Регистарот за здруженијата на 
граѓани и фондациите на здружението на граѓани под 
името Здруженија за унапредување квалитетот на жи-
вотот на луѓето ,,СЦГ"-Скопје, со скратено име на 
здружението З.У.К.Ж. „СЦГ" со седиште на здружени-
ето во просториите на Месната заедница „Кучевиште" 
од с. Кучевиште - Скопје и дејствувањето на подрач-
јето на град Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението за унапре-
дување квалитетот на животот на луѓето „СЦГ"-Скопје 
е да го унапредува квалитетот на животот на луѓето од 
сите возрасти, да ги подобрува животните услови на 
граѓаните без разлика каде живеат; да го унапредува 
образованието на сите граѓани; да организира и да дава 
поттик на доброволна работа меѓу граѓаните; организи-
рање на слободни активности на децата и младинците; 
грижа за претшколско и школско образование; органи-
зирање културно-просветни спортски и рекреативни 
активности; социјална работа со хендикепирани лица; 
соработка со надлежни институции; социјална работа 
со стари лица; подобрување на животната состојба на 
населението преку задоволување на примарните жи-
вотни потреби, особено во стручна помош со нега, 
храна облека; здравствено едукативно просветување и 
друго, создавање на услови за поголемо работно анга-
жирање во стопанството, земјоделството и други дејно-
сти, преку организирање на сервисни• услуги, унапреду-
вање на водостопанска дејност, советодавна и советува-
лишна работа во соработка со надлежни институции, 
социјална работа со надлежни институции, самопомош 
преку разни активности, организирање посети и помош 
на болни и неспособни лица, унапредување на еко-
лошка средина; зачувување на природните и шумските 
богатства, развој на инфраструктурната мрежа во насе-
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лените места; зачувување на културното и историското 
богатство; залагање за мир, ненасилство и елимини-
рање на секој вид на разна, верска, национална припад-
ност и полова дискриминација остварување соработка 
со домашни, погранични и странски организации од ист 

\ или сличен вид заради развивање или разменување на 
искуства и идеи и слично. 

Со денот на запишувањето во регистарот за Здруже-
нијата на граѓаните и фондациите, здружението за уна-
предување квалитетот на животот на луѓето „СЦГ"-
Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (42709) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден бројЈРег. Згф. 
бр. 54/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Есперантско друштво „Тиквеш" од Кавадарци, кое ќе 
се залага за пропагирање на меѓународниот јазик еспе-
ранто, соработка со меѓународните друштва и сојузи во 
светот к а т и организирање на учење на есперантото. 
Седиштето на здружението е во Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43601) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. 
бр. 30/99 за 1999 година се запишува здружение под име 
„Фудбалски клуб во мал фудбал „Тиквешко Поле -
Гоце Делчев" Кавадарци, кое ќе се залага за омасову-
вање и развитокот на фудбалскиот спорт во мал фуд-
бал, со помладите категории: како и кадети, кадетки, 
младинци и младинки, сениори и сениорки, како и уче-
ство и организирање на државни и меѓународни натпре-
вари. Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. „29-ти Ноември" бр. 5. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (43606) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во Региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации на судот 
под Рег. Згф. бр. 170/99 се запишува Здружение на 
одгледувачи на овци „Шарпланинец" - Тетово. 

Работите и активностите на здружението се негу-
вање, развивање и творечко поврзување на трудот и 
знаењето со научните достигнувања во нашата земја и 
во странство, унапредување на овчарското производ-
ство преку непосредно запознавање на одгледувачите-
со најсовремените зоотехнички мерки и најсовремената 
техничка и технологија, согледувања на компаратив-
ните вредности од спроведување на правилна селекција 
со попродуктивни раси и слично. 

Седиштето на Здружението е во Тетово, а исто ќе 
делува на подрачјето на територијата на Република Ма-
кедонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (43609) 

Основниот суд во Радовиш со решението Згф. бр. 
34/99 од 14.12.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани со име Граѓански креативен центар „Креа" -
Радовиш кое е основано заради создавам>е, услови за 
ангажирање на граѓаните во секаков вид креативни ак-
тивности. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тината Радовиш и пошироко, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. „Кеј 8-ми Септември" бб. - Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш^ (43611) 

Основниот суд во Радовиш со решението Згф. бр. 
33/99 од 14.12.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението на 
граѓани со име Здружение на жени за хуманитарна и 

културна активност „Радовишанка" - Радовиш, кое е 
основано заради осознавање, исполнување и развој на 
меѓународни конвенции и универзални декларации 
за еднаквост, права и слободи. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тината Радовиш и регионот, а неговото седиште се на-
оѓа на ул. '„Илинденска" бб. во Радовиш. 

Од Основниот суд во Радовиш. (43613) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 77/99 
од 16.12.1999 година, го запиша во Регистарот на Здру-
женија на граѓани и фоднации здружението Друштво за 
афирмирање на спорт, екологија и култура „Кула", Ва-
ландово. 

Седиште на Здружението е на ул. „Моша Пијаде" 
бр. 142 Валандово. 

Основни цели и задачи на Здружението се: омасову-
вање и развој на спортот во градот, општината и поши-
роко, организирање на практични и едукативни акции 
од областа на екологијата, развој на еколошката свест 
кај граѓаните, развој и проширување на културата кај 
членовите и граѓните воопшто преку организирање на 
научно- популарни предавања, литературно читање, а 
посебно преку презентација на друштвото кое ќе ра-
боти на зачувување на културните богатства традици-
онални за подрачјето на валандовскиот регион и кул-
турните богатства на Република Македонија и др. 

Иницијатори за формирање на Здружението се: 
Стојановски Л>убе од Валандово, Дилберов Антонијо 
од с. Удово - Валандово, Димтар Павловски од Валан-
дово, Чобанова Елена од Валандово Тушевски Дејан од 
Валандово. 

Лице овластено да го застапува Здружението е Сто- ; 
јановски Љубен од Валандово ул. „Моша Пијаде" бр. 1/ 
2. 

Подрачјето на дејствување на Здружението е тери-
торијата на општина Валандово и пошироко. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (43616) 

Основниот суд во Тетово, со решение рег.бр. 169/99 
год. од 7.12.1999 година го запиша во регистарот на 
здруженија на, граѓани и фондации^ Здружение на гра-
ѓани Општински фудбалски сојуз „Долни Полог" Те-
тово, со скратено име ОФС со седиште во Тетово. 

Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на развој и унапредување на фудбалот, грижа за 
создавање материјална основа и други услови за развој 
на фудбалот, пружање на стручна помош, обезбеду-
вање на права, обврски и одговорности на фудбалските 
судии, тренери и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Здружението е подрачјето на Општина Тетово и по-
драчјето на новоформираните општини. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 7.12.1999 година. Од . 
Основниот суд во Тетово. (43619) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ. бр. 40/ 
99 од 8.12.1999 година, го запиша основањето на Здру-
жението на граѓани - Авто мото клуб „Олимпик" Ки-
чево, со седиште во Кичево на ул. „Мирко Милески" 
бр,. 31 во Регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Лице овластено да го застапува здружението е Тони 
Спироски од Кичево, а истото ќе го претставува Стојче 
Иваноски од Кичево. 

Здружението ќе се ангажира за координирање и усо-
гласување на програмските активности со Авто мото 
сојузот на Македонија, ќе се грижи за развивање и 
унапредување на спортскиот автомобилизам и мотоци-
клизам ќе се грижи за создавање на поволни услови на 
автомото спортот, организира спортски натпревари во 



Стр. 5076 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 1999 

автомобилизам и мотоциклизам, ќе учествува со свои 
членови и натпреварувачи на меѓународни спортски 
натпревари, да ги потикнува и развива добрите и мо-
рални спорски обичаи, ќе се грижи за обезбедување и 
подобрување на спорските автомобили, мотоцикли и 
картинзи за успешен настап на натпреварите и др. 

Здружението се стекнува со својство на правно лице 
и може да започне со работа од 8.12Л999 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (43665) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
зг.бр. 239/99 од 20.ХП.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на Граѓанската асоцијација на Македонија. 

Дејноста: е подобрување и развивање на демократ-
ските, образовните и економските процеси како и раз•-
вивање на меѓуетничките односи во Република Маке-
донија и пошироко во регионот. 

Со денот на запишувањето во регистарот Граѓанска-
та асоцијација на Македонија (ГАМА) се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (43617) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III СТ.бр. 49/99 од 21.12.1999 година, отвори 
стечајна постапка над должникот Друштво со ограни-
чена одговорност, за производство, промет и услуги 
"ДОМ Б И Р О " од Скопје, со седиште на ул. "Чедомир 
Кантарџиев" бр. 3, со жиро сметка 40100-601-284274 и 
број на регистарска влошка 1-51559-0-0-0 п_истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот П П У "ДОМ Б И Р О " од Скопје, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд ("копје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (43435) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1265/97 од 17.11.1999 година стечај-
ната постапка над ТИ на големо и мало "Центро-
текстил Модна куќа" од С к о п ј е ^ заклучена стечајната 
постапка - Скопје со седиште.-.во Градски трговски 
центар бб и жиро сметка 401-00-601-31340? се заклу-
чува. ^ 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42511) 
\ • » 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.831/96 од 01.12.1999 година ППОВИЈ1 
"Светлост" Д О О Градежништво од Скопје е заклучена 
стечајната постапка над должникот Претпријатие за 
професионално оспособување и вработување на инва-
лидизирани лица "Светлост1 ' Д О О "Градежништво" -
Скопје,ул."XVI Македонска ^ударна бригада" бр.24 и 
жиро сметка 40100-603-15463 се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42512) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.3/99 од 29.11.1999' година е о т в о р а а 
стечајна постапка над должникот 'Претпријатие за 

производство, трговија и услуги "Драг-мил I" увоз-
извоз П О - Куманово со седиште на ул . 'Т бр. 31, с. 
Долно Кошаре, Куманово со жиро сметка 40900-601-
3998) при З П П - Куманово, во која постапка стечаен 
судиш е член на советот, судијата Невена Стојановиќ, а 
стечаен управник е Зоран Денковски од Куманово, 
ул."Моша Пијаде" бр.29, тел.412-650. 

Со истото решение Ст.бр.3/99 од 29.11.1999 година 
е заклучена отворената стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Драг-мил I" увоз-извоз ПО-Куманово, а согласно чл.64 
од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Куманово. • (42523) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.52/99 од 16.12.1999 година, е отворена 
стечајна постапка над• должникот Претпријатие за 
трговија и услуги "Дата С Комерц" Д О О од Скопје, 
ул "Соле Стојчев" бр.5-4 11 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Дата С Комерц" 
експорт импорт од Скопје, ул."Соле Стојчев" бр. 5-4/11 
и жиро сметка 40120-601-101299 и регистарска влошка_ 
бр. 1-14928-0-0-0 се заклучува. 

Да се објави огласот на огласна табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението должникот се 
брише од трговскиот регистар кој се води при овој суд. 

Од Основен суд Скопје 1 - Скопје. (42606) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
247/99 од 14.12.1999 година над •ТТУ "Русо и Чомбе" од 
Б_итола, ул."27-ми Март"бр. 4, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-81274 при З П П Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42611) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
88/99 од 08.12.1999 година отвори •стечајна постапка над 
должникот Услужно, прометно претпријатие увоз-
извоз " Авто-Мото-Компани" - Прилеп П•О. со седиште 
во Прилеп, кеј "9-ти Септември" бр. 36, запишан во 
регистарска влошка 1-16450 Во Окружниот стопански 
суд во Битола, со предмет на работење трговија на 
мало со возила и делови, со жииро сметка 41100-678-
2806 во Заводот за платен промет - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува, поради немање на имот. 
• Од Основниот суд во Прилеп. (42612) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 239/99 
од 14.12.1999 година над 3 3 "Смилевка" од с. Смилево, 
дејност производно услужна со жиро сметка 40301-601-
17655 при З П П Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (42613) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-
нието Ст.бр.68/99 од 01.12.1999 година, отвори стечајна 
постапка на должникот Претпријатие за трговија и 
услуги “Вивлат“ увоз-извоз ЦО Кичево, ул.“Тане 

Цалевски бр.175 и се заклучува отворената стечајна 



постапка од причини што се исполнети условите од 
чл.64 ст.1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (42614) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст.бр.8/99 од 23.08.1999 година, стечајната 
постапка над должникот ППТУ "Елма" од Гевгелија е 
заклучена. 

По правосилноста на решението, претпријатието 
ќе се избрише• од регистарот на претпријатијата, што 
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. 142809) 

Со решението на Окружниот стопански суд во 
Скопје Ст.бр. 1455/95 од 13.05.1996 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот АД "Миком-М" од 
Велес, ул."Благој Ѓорев" б•б. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стојан Ѓорѓиевски 
од Велес, ул."Љубен Весов" бр. 19-а, тел.бр.25-139. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
1 должни^ да ги пријават своите побарувања во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до стечајниот совет со пријави во два 
примероци со докази.Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите спрема стечајниот должник, без 
одлагам»е. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
ван»а се закажува за*ден 16.09.1999 година во 10,00 
часот во соба бр.5-11 кат при ово1 суд. 
. Од Основниот суд во Велес. (43084) 

Со решението Ст.бр.66/96 од 16.10.1997 година,во Ос-
новниот суд во Велес, отворена е стечајна постапка над 
Претпријатието "Петтранс Комерц" од Велес,на ул. 
"Кузман Јосифовски" бр.40, со жиро сметка 41600-601-
35961. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Милка Начарова, 
дипломиран економист од Велес,ул."Ордан Џинот"бр. 
-7 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", до стечајниот совет со пријави во два примероци 
со докази.Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите спрема стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
ван>а се закажува за ден 28.40.1999 година во 10,00 
часот во соба бр.5-Ц кат при овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (43089) 

Со решението на Окружниот стопански суд во Скоп-
је Ст.бр.543/95 од 26.06.1995 година, отворена е сте-
чајна постапка над должникот ПО "АЛЕКС КО-
МЕРЦ" од Велес, ул."Ордан Џинот" бр.30. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љубенов Радојко од 
Велес. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават с$*оите побарувања во рок од 30 
дена по објавуван,сто на огласот во "Службен весник 
на РМ", до стечајниот совет со пријави во два 
примероци со докази,Се задолжуваат должниците да ги 
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намират долговите спрема стечајниот должник, без 
одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
вања се закажува за ден 16.09.1999 година во 10,00 ча-
сот во соба бр.5,П кат при овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (43091) 

Основниот суд во Битова, со решението Ст.бр. 244/99 
од 15.12.1999 година над Претпријатието за производ-
ство, услуги,трговија на големо и мало увоз-извоз "ХТ 
Промет" од Битола,ул."Жикица Јовановиќ-Шпанац" 
бр.49, со жиро сметка 40300-601-50753 при ЗПП Фили-
јала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спро-
веде и ја заклучи 

Од Основниот суд во. Битола. (43093) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 234/99 
од 20.12.1999 година над Г1П 'Тестамент" од Ресен, ул, 
"29-ти Ноември"бр. 48 во приватна сопственост за тр-
говија на големо и мало увоз извоз со жиро сметка 
40310-601-19051 ири ЗПП Ресен, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43095) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
240/99 од 16.12.1999 година над ПП "04 Бик-Бен" од 
Битола,ул."Васко Каранѓелески" ремо 3-1/14, дејност, 
трговија и услуги со жиро сметка 40300-601-86767 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка но не 
1а спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола: (43097) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
242/99 од 20.12.1999 година над ПП за градежништво 
увоз извоз "14•\ТИ Октомври" од с. Слепче, Демир 
Хисар, со жиро сметка 40301-601-08898 со дејност 
услужна,градежништво,отвори стечајна постапка |» Ј •не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (43100) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки 
но не ги спроведе поради немање на имот, туку ги 
заклучи и тоа со решение Ст.бр. 103/99 од 21.12.1999 
Година над должникот трговец поединец за трговија на 
мало Алексоска Петре Соња „Борусо" ТП, Прилеп со 
седиште на ул. „ЕЃера Циривири" бр. 55 запишан во 
трговскиот регистар во влошката 000885- Битола 
форма 6, во Основен суд Битола основна дејност друга 
трговија со мешовити стоки. 

Со решението Ст.бр. 69/99 од 13.07.1999 година 
према должникот ППТУ „Го-вла-комерц" увоз-извоз 
Прилеп ПО со седиште на ул. „Моша Пијаде" 3/16 
запишан во регистарска влошка 1-15273 во Окружниот 
стопански суд Битола со предмет на работење друга 
трговија со мешовити стоки. 

Од Основниот суд во Прилеп. (43680) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 191/99 од 17.12.1999 година с 
отворена сте чај на постапка над должникот ППУТ 
„Унија-Промет" од Струмица, но с одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
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Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објаву-
вањето на истото во „Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (43682) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 22/96 од 30.11.1999 година сте-
чајната постапка над должникот ПОС „Иднина“ од 
Струмица се запира. 

ПОС „Иднина“ како ДОО продолжува да работи. 
По. правосилноста на решението истото ќе се за-

пише во трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Струмица. (43685) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1013/99 од 21.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги на големо и мало „Д и Д“ 
д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Разловечко воста-
ние“ бр. 2-2-7, со жиро сметка 40120-601-303335. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се покануваат 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 при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
виве према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пооде-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43323) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 638/99 од 20.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „МАК-
ВИЈ1" д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. „Карл Либкнехт" бр. 
86, со жиро сметка 40110-601-375977. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, тел. 526-
250. 

Се покануваат 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 при-
мерка 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 после-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43322) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 671/99 од 08.11.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка . над должникот 
Услужно претпријатие „ВИСС" извоз-увоз д.о.о. 
Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 11-1/28 Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-358652. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите л сварувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 

Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од.З месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должините да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на поделе-
ната објава. , 

Од Основниот суд Скопје Г- Скопје. (43320) 

Основниот суд ,Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ,Л.бр. 568/99 од 05.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и промет „АВЕРС" д.о.о. ек-
спорт-импорт Скопје ул. „,Народен фронт“ бр. 9/20, со 
жиро сметка 40100-601-33070. 

За ликвидатор се опр.еделува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се покануваат 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 при: 
мерка 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 побие-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 955/99 од 01.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија „ТЕСЛА ЕЛЕК-
ТРОНИ^' д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Алекса 
Дундиќ“ бр. 73 б, со жиро сметка 40100-601-333810. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се покануваат 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 при-
мерка 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 поте-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 998/99 од 07.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие на големо и мало „РОЈАЛ ТРЕЈД“ д.о.о. ек-
спорт-импорт Скопје ул. „190" бр. 3, со жиро сметка 
40100-601-268485. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 поте-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43316) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 997/99 од 07.10.1999 година е 
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отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ОТО - ТРЕЈД" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „190" бр. 3, со жиро 
сметка 40100-601-200259. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. ' 

Се покануваат 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 при-
м е р а 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 побие-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43315) ( 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој-суд Л.бр. 555/99 од 05.10.-1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за градежништво и трговија „МАСТЕР 
МОНТ" увоз-извоз д.о.о. Скопје ул. „Црноризец Хра-
бар" бр. 6а, со жиро сметка 40100-601-406859. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат 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 при-
мера со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците д<Ј ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на поте-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 995/99 од 23.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало туристички и 
други услуги „ВОДЕН" ц.о. експорт-импорт од Скопје 
ул. „Петар Дељан" бр. 1-2/5, со жиро сметка 40100-601-
234588. 

За ликвидатор сс определува лицето Тодевски 
Душко, со стан на ул. „Беровска" бр. 2-2/15. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена цо објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот $о. пријава во два при-
мера 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 пооде-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л .бр. 1141/99 од 14.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво за сметководствени, деловни и менаџмент консул-
тантски работи и инжен>еринг „ИНТЕЛ КБ" Бранко 
бул. „АВНОЈ" бр. 82/1-26 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-54539. 

За ликвидатор се определува лицето Киро Јакимов-
ски, со стан на ул. „Бахар Моис" б. 1а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 

Македонија" до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 
д&на а најдоцна во рок; од, 3 месеци од денот на пооде-
ната објава. . 

Од Основииот~суд Скопје I - Скопје; (43311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 106СУ99 од 02.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие „МИЛИНЕКС" д.о.о. Скопје ул., „Ле-
нинова" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-276767. 

За ликвидатор се определува лицето Чолак Митко, 
со стан на ул. „Ленинова" бр. 11. 

Се покануваат 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 при-
м е р а 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 после-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 731/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за инженеринг монтажа и промет „УНО -
ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Мите Бого-
евски" бр. 2/25, со жиро сметка 40100-601-92056. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка 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 иселе-
ната објава. 

Ликвидатор Лилјана Стојановска од Скопје, ул. „Ва-
сил Главинов" ДТЦ Пал<>ма Бјанка 3 кат лок. 8 тед. 
135-482. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 726/99 од 23.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско друштво за трговија на мало „МИЛА ПРОМЕТ" 
ЕВТ „МИКРО МАРКЕТ" и др. Д.О.О. Скопје, с, Бар-
довци, со жиро-сметка 4012Ф-601-398517. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 704/99 од 22.06.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргав-
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еко друштво за трговија на големо и мало „ГО КО-
МЕРЦ ЖИТО КО" и др. Д.О.О. Скопје, ул. „Босна и 
Херцеговина" бр. 55, со жиро-сметка 40100-601-404945. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42599) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 781/99 од 25.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ФИКС ТРЕЈД" 
Д.О.О. увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Главинов" бр. 36, 
со жиро-сметка 40100-601-320691. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувала 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42600) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 650/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕВТ ТРАН-
СПОРТ" Д.О.О. Скопје, ул. „Босна и Херцеговина" 
бр. 5, со жиро-сметка 40100-601-402246. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Горче Петров" бр. 3/38. 

Се покануваат 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 782/99 од 09.09Л999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско и услужно претпријатие „ВАНАП-
КОМЕРЦ" Ц.О. експорт-импорт Скопје, ул. „Поп Бо-
гомил" бр. 1, со жиро-сметка 40100-601-11415. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, со стан на ул. „Ѓорче Петров" бр. 3/38, тел: 344-
278. 

Се покануваат 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1155/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ПАМ-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 76, со жиро сметка 41500-601-
48545. 

За ликвидатор се определува лицето Павел Тома-
новски, од Скопје. 

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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1119/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, инженеринг и услуги „ПЕ-
ПИЦА 101" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин" 
бр. 285а, со жиро сметка 40100-601-380963. 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арми-
новски, ул. „Петар Манџуков" бр. 236. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а вр 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. ^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 897/99 од 14.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „СОКОЛ" ц.о. 
увоз-извоз Скопје, со жиро сметка 40110-601-396762. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Михај-
ловска, ул.-„Радика" бр. 1/1-12. 

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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. ' (43058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 898/99 од 13Л2.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „АНА-
БЕЛ" д.о.о. Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 12/1-
20, со жиро сметка 40110-601-230984. 
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в За ликвидатор се определува лицето Сузана Михај-
ловска, ул-. „Радика" бр. 1/1-12. 

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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 588/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт 
„Јета" ц.о. Скопје, ул. „Покриена чаршија" бр. 39, со 
жиро сметка 40100-601-162003. 

За ликвидатор се определува лицето Тодорче Пе-
тровски од Скопје, ул. „Лисиц" бр. 23, тел. 439-653. 

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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43104) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1011/99 од 03.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „БО-
БИ" п.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Франц Роз-
ман" бр. 31, со жиро сметка 40900-601-18145. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Анге-
ловски, ул. „Франц Розман" бр. 46. 

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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 7 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43688), 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1012/99 од 02.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало „САНИ-ПРОМ" ц.о. Куманово, с. Долно Кој-
наре, со жиро сметка 40900-601-294413. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Анге-
ловски, ул. „Франц Розман" бр. 46. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 3.0 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 према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
денари најд6цна^о,рок од ;3 месеци:од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43692) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште КП 422/11, КО 

Волково, м.в. "Црквите", дел од нива 3 класа, во повр-
шина од 700 м2, ПЈ1 46, сопственост на Сократ Јанку-
ловски - Маврови Анови, Гост•ивар, по цена од 370 
ден./ м2. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена.од денот на објавувањето писмено да се 
изјаснат за приф_аќање на понудата, а изјавите да ги 
достават до нотар Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" 
бр. 15, локал 10, Општина Карпош - Скопје. (43585) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построеше 
на КП бр. 573/2, план 5, скица 9, м.в. "Грутка", класа 2, 
со површина од 3000 м2, во КО Идризово, сопственост 
на Асанов Усеин од Скопје, н.Гоце Делчев - 203 бр. 1, 
за купопродажна цена од 320,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (43577) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Босилово 
на КП бр.2463 место викано "Чекут" - нива со повр-
шина од 10?8 м2, во КО Босилово, сопственост на 
Зимбако$ Трајче Борис од с. Босилово, Струмичко, за 
цена од 150.000,00 денари. 

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

Во спротивно, го. губат правете} на првенствено 
купување на парцелата. 

Изјавиве; за прифаќање на објавеката; понуда да се 
достават до нотарот Милушев Јанко,. ул."Ленинова" 
бр. 14-1/13, Струмица. (42998) 

Се продава недвижен имот построен на (КП * ор. 
2060, место викано "Падина", култура нива со повр-
шина од 638 м2, КО Радишани, сопственост Чив-
лачки Душан, за цена од 105.000,00 денара. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена. од денот на 
објавувањето на огласот писмено д̂а се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
општина Чаир, ул."Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.(42609) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Гли-
шиќ, во в.м. „Танко Патче" на КП 741, пл. 0 0 4 ^ % 0 4 , 
со површина од 2159 м2, класа 2, видно од имотен лист 
број 819 за КО Глишиќ, сопственост на ЈакЈЖн Гроз-
данка од Загреб Р Хрватска, Риска Спировска од 
Скопје, ул. „Трифун X. Јанев" бр. 11-1/5 и Цвета Спир-
ковска од Скопје, ул. „Иво Л. Рибар" број 34а за цена 
од 64.000.00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
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ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. 
„7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (43591) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје во КО Ре-
сава, во в.м. „Корија" на КП 167, пл. 002, ек. 003, со 
површина од 14.607 м2, класа 5, видно од имотен лист 
број 349 за КО Ресава, сопственост на Атанасов Илија 
од Кавадарци, ул. „Бегнишка" број 2 за цена од 
100.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. 
„7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно (се се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (43593) 

КП 3364 на м.в. „Трски" катастарска култура 11000, 
класа 2, вкупна површина од 3301 м2 кој имот е по-
дробно опишан во ИЛ 341 за КО Долно Српци за цена 
од 15.000,00 денари сопственост на Ристе Стојановски 
од Прилеп ул. „Р. Ристевски бр. 16. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во 
спротивно го губат правото на предимство на купу-
вана. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифов-
ски" бб, Битола. ' (43666) 

Се продава нива КП 1363 на м.в. „Под Бразда", 
лозје, класа 3, вкупна површина од 805м2 кој имот е 
подробно опишан во ПЛ 413 за КО Бистрица за цена од 
30.000,00 денари сопственост на Милан Биновски од с. 
Бистрица. : , 

Се повикуваат лицата кои подагацт право на пре-„ 
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во 
спротивно го губат правото на предимство на купу-
вање. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифов-
ски" бб, Битола. (43668) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К•П. 
бр. 2076 и 2077-9-18 ливада од 3 класа на м.в. „Друни 
Заз" во површина од 2260 м2 по П.Л. бр. 460 за К.О. 
Градец, сопственост на Бајрами Рустем Гафур с. Градец 
за цена од 150.000,00 (сто и дваесет милјарди денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник" 
на РМ бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вано, да во рок од 30 дена од денот на објавуваното на 
огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство" бр. 5-А. , (43671), 

Се продава (алтернатива: разменува или дава под 
закуп) земјоделско земјиште-нива построена на КП 
број 597/3, и 597/1 план 6, скица 4, место викано „Сте-
жој", класа 4, со површина од 3617 м2 метри квадратни, 
во КО Чајде, сопственост (алтернатива: заедничка соп-
ственост рли сопственост) на Маркоска Вд. Самоил 
Марија, Дамјан, Данило, за цена од 300.000 денари. 
Љубица, Борис и Бранко од Гостивар. Имотот се води 
во ПЛ. бр. 579 и ПЛ. бр. 114. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Весна Василеска ул. „Б. Гиноски" бр. бб во 
Гостивар. " (43674) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Ка-
вадарци, КП-664/8, план-4, скица-4, в. место „Посман-
доље", култура-лозје, класа - 3 со површина од 3.210 м2 

во сопственост на Зорица Ивановска видно до Поседо-
вен лист бр. 829 за цена од 35.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Р. Македонија". Во спротивно го губат правото 
на ПРВЕНСТВО. (43675) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/5 идеален 
дел од лозје, построено на КП број 12/1, план 1, скица 1, 
место викано „Каршија", класа 3, со вкупна површина 
од 1910 м2, КО Текија за купопродажна цена од 50,00 
денари за м2; 1/5 идеален дел од нива, построена на КП 
број 150/2, план 1, скица 2, место викано „Село", класа 
4, со вкупна површина од 905 м2, КО Текија за купопро-
дажна цена од 45,00 денари за м2; 1/5 идеален дел од 
нива построена на КП број 151/2, план 1, скица 2, место 
викано „Село", класа 4, со вкупна површина од 371 м2, 
КО Текија за купопродажна цена од 45,00 денари за м2; 
1/5 идеален дел од нива построена на КП број 219, план 
3, скица 6, место викано „Ваден" класа 5, со вкупна 
површина од 4850 м2, КО Текија за купопродажна цена 
од 40,00 денари за м2; 1/5 идеален дел од нива построена 
на КП број 224, план 3, скица 6, место викано „Корија" 
класа 6, со вкупна површина од 5380 м2, КО Текија за 
купопродажна цена од 30,00 м2; 1/5 идеален дел од 
овошна градина построена на КП број 406/1, план 3, 
скица 6, место викано „Долно поле" класа 3, со вкупна 
површина од 310 м2 КО Текија за купопродажна цена 
од 50,00 денари за м2; 1/5 идеален дел од нива построена 
на КП 407/1, план 4, скица 7, место викано „Долно 
поЛе" класа 3, со вкупна површина од 1010 м2, КО 
Текија за купопродажна цена од 50,00 денари за м2; 1/5 
идеален дел од нива построена на КП 421, план 4, скица 
7, место викано „Долно поле" класа 3, со вкупна повр-
шина од 4860 м2 КО Текија за купопродажна цена од 
50,00 денари за м2, и 1/5 идеален дел од нива построена 
на КП 423/2, план 4, скица 7, место викано „Долно 
поле" класа 3, со вкупна површина од 2060 м2 КО Те-
кија, за купопродажна цена од 50,00 денари за метар 
квадр^тЦ, сопственост н а - ч д е ^ л ^ Дел на Цветков- : 
ек§$ Милорад од Скопје, с. Текија. , ; 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. Беласица б•б. Скопски 
саем, Скопје. (42608) 

Се продава земјоделско земјишпте во КО-Ресава, 
Кавадарци КП-1856, план-008, скица-017, в. место -
„Котлини", култура-шуми, класа -4 со површина од 539 
м2 и КП-1857, план - 008, скица - 017, в. место - „Коси-
ни", култура-нива, класа-4 со површина од 1377 м2 во 
сопственост на Орданчо Клинчаров од Кавадарци 
видно од Имотен лист бр. 461 за цена од 12.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на РМ. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (43056) 

Се продава земјоделско зе*Ајишпте во КО-Сирково, 
Кавадарци КП-909, план-54, скица-534, в. место - „О-
сманица", култура-нива> класа -4 со површина од 2095 
м2 во сопственост на Тодор Ѓошев од с. Сирково, видно 
од Поседовен лист бр. 728'за цена од 10.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на РМ". Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (43060) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Марена, 
Кавадарци КП-1750, дел-1, план-010, скица-007, в. ме-
сто - „Градиште", култура-лозје, класа -5 со површина 
од 8348 м2 и КП-1750, дел-2, план - 010, скица - 007, в. 
место - „Градиште", култура-лозје, класа-5 со повр-
шина од 1520 м2 во сопственост на Кирил Главев од 
Штип видно од Имотен лист бр. 198 за цена од 
160.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на РМ". Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (43063) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП 
број 1401, план 3, скица 14, во МВ „Странец", седма 
класа, во површина од 2.003 м2, КО Валандово, за цена 
од 40.060,00 денари, сопственост на Драган Спасовски 
од Валандовог ул! „6-ти Ноември" бр. 42. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен бесник на РМ" 

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито" бр. 79/ 
2, Гевгелија. (43064) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, 
Кавадарци КП-1620, план-005, скица-017, в. место -
„Шаркова Чука", култура-нива, класа -6 со површина 
од 4046 м2 во сопственост на Гоце Јовчев од Кавадарци 
видно од Имотен лист бр. 1213 за цена од 32.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на РМ". Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (43580) 

Се продава 1. земјоделско земјиште - нива на КП 
број 1768 со површина 3889 м2, во К.О. Оризари, ви-
кано место „Бојадџија", нива 5 класа, 2. земјоделско 
земјиште:нива на КП број 3040/1, со површина 685 м2 во 
КО Оризари, викано место „Карамуслиќ", нива 4 
класа, и 3. земјоделско земјиште-нива на КП 3075 со 
површина 2787 м2 во КО Оризари, викано место „Кара-
муслиќ", нива 1 класа, сопственост на Цуцак Насуф од 
с. Горно Оризари, Велес, за цена од 64.000,00 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 прифаќана на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, на ул. „Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. , (43582) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 371, 372, 372-нква, план 4, скица 6 мв. „Джамниш-
те" со вкупна површина 12.589 м2, заведено во ПЈ1 822 
за КО Бил>ановце и КП 369, 369 и 370 план 4, скица 6 
мв. „Джамниште" со вкупна површина 14756 м2 заве-
дено во ПЛ 289, сопственост на Исени Суљ по цена 1 
ДМ по м2. ^ 

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 прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Јорданка Митевска, ул. „Доне Божинов" 
бр. 18 во Куманово. (43589) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош на име Бајрам Османи, с. Неготино,Гостивар. 
Пасош бр А 007423, издаден од ДКП во Бон на име Иб-

раимоски Шукри,ул."Дабнички завој"бр.113, Прилеп. 
Пасош бр. 1216141, издаден од УВР - Прилеп на име 

Маскоска Валентина, с. Обршани,Прилеп. (43872) 
Пасош бр. 1227879,издаден од УВР - Прилеп на име 

Ибраими Илсер, ул."Беровска"бр.81,Прилеп. (43876) 



Стр. 5076 - Бр. 84 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 1999 

Пасош бр.0331015/94 на име Младеновиќ Живко, с«Пе-
пел иште,Неготино. (43 881) 
Пасош бр.219727/94,издаден од ОВР -Струга на име 

Винца Зина, с. Добовјани,Струга. - (43882) 
Пасош бр. 1125156/98,издаден од ОВР-Струга на име 

Вретоски Петар,ул.Пабло Неруда"бр.10,Струга.(43885) 
Пасош бр.516392/95, издаден од ОВР - Гостивар на 

име Далипи Јетмир, с. Чајле, Гостивар. (43969) 

Пасош бр.1203939/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Емини Нухи ул.104 бр.10 с. Љубин »Скопје. (43430) 
Пасош бр.351068/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Савевски Крсте, ул."Н. Тримпаре" бр.61/1-4,Скопје. 
Пасош бр.887055/96,издаден од ОВР - Св. Николе на 

име Мерџан Муаремовски, ул. "А.Трајчев" бр.57,Свети 
Николе. (43503) 
Пасош бр.623386/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Раим Пл>акај, ул."384" бр.5,Скопје. (43516) 
Пасош бр.0949704/97, издаден од УВР - Велес на име 

Нурчески Адем, с. Мелница,Велес. (43551) 
Пасош бр.597579, издаден од УВР - Тетово на име 

Нехат Беќири, ул."А. Стојановиќ" бр.2,Тетово. (43569) 
Пасош бр.285590/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Рамадан Мејреме, ул."Париска" бр.82,Скопје. (43581) 
Пасош бр.752072, издаден од УВР - Куманово на име 

Зендели Бурим, с. Матејче,Куманово. (43594) 
Пасош бр. 1014722/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Авдии Аки, с. Синѓелиќ ул."13" бр.24,Скопје. (43596) 
Пасош бр. 1279302/99, издаден од УВР - Скопје на име 

Младеновски Оливер, ул."Х.Т.Карпош"бр.49»с.Марино» 
Скопје. (43603) 
Пасош бр.357268/04, издаден од УВР - Скопје на име 

Адеми Авдилнасер, ул."М. Тито" 4 бр.23,Скопје.(43624) 
Пасош бр.251983/94,издаден од УВР - Гостивар на име 

Салија Надире, с. Неготино,Гостивар. (43638) 
Пасош бр.0518714/94, издаден од УВР - Тетово на име 

Абдурахмани Ќенан, с. Шипковица,Тетово. (43672) 
Пасош бр.245913/94 на име Есади Саиде, с. Теарце, 

Тетово. " (43673) 
Пасош бр.0949159, издаден од УВР - Прилеп на име 

Ќар итиќ Авдија, с.Лажани,Прилеп. (43677) 
Пасош бр.093022 на име Алтипармакевски Филип, 

ул."Е.Караманди"бр.7,Битола. (43678) 
Пасош бр. 1261474 на име Поп Наумова Хрисула, 

ул."1558"бр.8А, Скопје. (43681) 
Пасош бр.0292275 на име Мазлам Шабаноски, с. Обед-

ник,Демир Хисар. (43757) 
Пасош бр. 1103192/98 на име Изаири Рамзи, с. Долна 

Гоновица,Гостивар. (43 758) 
Пасош бр.191897/94 на име Муртеазани Вехбије, ул. 

'' Седек Костоски'' бр .4,Гостивар. (43759) 
Пасош на име Милановска Радмила, ул."Дојранска" 

бр.72,Гевгелија. (43760) 
Пасош бр.615326 на име Милошевска Весна, ул. "Ра-

садник" Д 1/3,Охрид. (43761) 
Пасош бр. 1099697/98,издаден од ОВР - Струга на име 

Рафтоски Лазо, ул."Димитар Влахов"бр. 18,Струга. 
Пасош бр.613190/95,издаден од ОВР - Струга на име 

Алими Башким, с. Корошишта,Струга. (43763) 
Пасош бр.1069395/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Насер Зекир, ул."Брсјачка Буна" бр.93,Скопје. (43768) 
__Л#еош_ бр.0233347,издаден од УВР - Тетово на име 

Емини Бајрам, с. Јажинце,Тетово. (43784) 
Пасош бр.0488898,издаден оц ОВР - Радовиш на име 

Лазарев Горанчо, с. Дамјан,Радовиш. (43785) 
Пасош бр.1252833, издаден од УВР - Прилеп на име 

Даутовиќ Мирсад, с. Десово,Прилеп. (43786) 

Пасош бр.0710670,издаден од УВР-Кичево на име Шо-
коски Слободан,ул."Браќа Камески"бр.21/10, Прилеп. 
Пасош бр.0106893 на име Томе Џоџадинов, ул."В.Ка-

рангелески"бр.64-1/14,Битола. (43788) 
Пасош бр.594662 на име Шефик Салахи,с.Гајре, 

Тетово. (43789) 
Пасош бр.024698/93 на име Алиу Дашмир, с. Чегране, 

Тетово. (43791) 
Пасош на име Неџбедин Исени, с. Боговиње,Тетово. 
Пасош бр.226616/94 на име. Имерага Мухамед, кеј 

"Вардар"бр.49,Гостивар. (43795) 
Пасош бр.0979919/98,издаден од ОВР-Крива Паланка 

на име Величковски Сашко, ул."Н.Тамбурков"бр. бб, 
Крива Паланка. , (43796) 
Пасош бр.1087273»издаден од ОВР - Дебар на име Каја 

Арбен, ул."Екерем Зенго"бр.24 Дебар. (43801) 
Пасош бр. 567974/95,издаден од УВР - Велес на име 

Митиќ Марјан, ул."Сараевса" бр.19 »Велес. (43810) 
Пасош бр.0712798, издаден од ОВР - Делчево на име 

Станковска Бистра, ул."Брегалничќа"бр.28,Делчево. 
Пасош бр.789708, издаден од УВР - Скопје на име 

Донев Јовче, ул."81" бр.51, Волково,Скопје. (43815) 
Пасош бр.244504/94, издаден од УВР - Тетово на име 

Даут Емини, с.Доброште,Тетово. (43830) 
Пасош бр.518785/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Таџидин Пајазити, с.Доброште,Тетово. (43831) 
Пасош бр.0701913/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Шабани Насер, ул."Јајце" бр.214,Скопје. (43833) 
Пасош бр. 128916/93»издаден од УВР - Скопје на име 

Арјан Клиу» ул."Х. Т. Карпош" бр.24,Скопје. (43834) 
Пасош бр.527333/95,издаден, од ОВР - Струга на име 

Салоски Мусафир» с. Октиси,Струга. , . (43855) 
Пасош бр.217971/94 на име Даути Аџем, с. Радолишта, 

Струга. (43856) 
Пасош бр. 1156186/98,издаден, од УВР - Тетово на име 

Бесим Лимани, с. Озормиште,Тетово. (43857) 
Пасош бр.81707, издаден од ОВР - Струга на име Села 

Агим, с. *Делогожда,Струга. (43 859) 
Пасош бр.519125/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Асани Азби, с. Боговиње,Тетово. (43861) 
Пасош бр. 1047799/97»издаден од УВР - Тетово на име 

Амети Кјуп,ул."105"бр.34»Тетово. . (43863) 
Пасош бр.476150/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Јанчевски Роберт,ул."Ресенска" бр.14/3-8,Скопје.(43777) 
Пасош на име Исмаил" Алија с. Арачиново,Скопје. 
Пасош бр.586497,издаден од УВР - Штип на име 

Малинов Ристе,чул."В.П.Јорданова"бр.53,Штип. (43779) 
Пасош бр,1112377 на име Поповска Јулијана,ул."Кле-

ноец" бр. 39,Битола. . (43780) 
Пасош бр.0520850 на име Адеми Бејтула,с. Чајле, 

Гостивар. (43781) 
Пасош бр.7584530»издаден од УВР - Куманово на име 

Васиљевски Горан ул."27 Март" бр.50,Куманово. (43782) 
Пасош бр.0316486,из д а ден од УВР - Кочани на име 

Хаџихалидов Е. Ил>ас, ул."Стив Наумов"бр. 12,Кочани. 

Се огласуваат за неважни следните избирачки 
легитимации Да'име: 

Јахија Емини, Етен Имери, Ваџиде Нуредини, Беќир 
Нуредини, Сузан Османовска, Хаџер Мурти, Мустафа 
Мемеди, Бајрам Османовски, Нурије Зендели, Зендел 
Зендели, Надри Мусли, Емин Емини, Неврие Азизи, 
Ифет Алимовски, Ќемаљ Мурати, Џиљшае Мурати, 
Феим Мурати, Мухамед Исени, Ештрефи Ештреф, Ај-
дин Азизи, Наим Османи, Јусуф Рашити, Ахмед Ахме-
ди, Феми Мурати, Расим Мурати, Таибе Адеми, Ахме-
ди Рауф, Незир Амед, Ибодет Адемова, Насер Ештре-
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фи, Зејнепе Мустафа, Рамије Мурати, Сафие Есатов-
ска, Рамије Емини, Рашиде Дурмиши, Ибраим Дурми-
ши, Вели Есатовски, Бајрам Ибраим, Мемет Адеми, 
Илнија Исенов, Мурат Мурати, Далип Мурати, Неса-
ми Селимовски, Ферат Абдураман, Минире Јусуфов-
ска, Зафире Јусуфи, Назифе Јусуфи, Надије Рашити, 
Авни Бајрами, Фериде Јусуфова, Рамизе Јусуфи, Џев-
рие Амед, Рами Адеми, Фекрије Ештрефи, Исмаил 
Бајрами, Зејнељ Исмаили, Џабир Јусуфи, Енвер Реџе-
повски, Сабедин Земдели, Ќамуран Земдели, Бејтула 
Алимовски, Ќемал Сејфов, Рари Јусуфов, Мамудије 
Мусли, Рабие Мемеди, Рукије Адеми, Ферат Мурати, 
Рамзи Мурати, Нафије Селими, Рамиз Џавиди, Хами-
де Џавиди, Таибе Адеми, Севдије Јашари, Рецеп Ази-
зи, Фазли Дураки, Миљаимљ Мемеди, Хабише Зенде-
ли, Фикрије Мемедова, Сахадет Зендели, Али Фетов-
ска, Ибадет Елез, Февзи Зендели, Неврије Алимовска, 
Тани Мемеди, Шукри Зендели, Хамиде Азизи, Ќенан 
Азизи, Мевљуде Азизи, Имране Дураки, Уран Јашари, 
Ремзи Ќаили, Пацоли Раша, Бериша Амет, Авдулаи 
Пајазит, Авдулаи Летифе, Абдулаи Зејнепе, Абдулаи 
Зенепе, Али Дураку, Алим Дураку, Зејније Дураку, 
Фљорије Дураку, Сани Бајрамов, Раим Фазли, Сулеј-
ман Османи, Аиф Фазни, Изшет Мурати, Медије Фаз-
ли, Иљаз Османи, Рамани Тефил, Идризи Исни, Мјаки 
Идриз, Мјаки Назиф, Зекиповски Џеми, Ќазим Дура-
ки, Алкоме Дураки, Шефик Нуредини, Фадил> Имери, 
Наим Дураки, Руфије Дураки, Рустем Имери, Џемил>е 
Мурати, Шефки Исенов, Исни Адемовски, Азби Иб-
раимовски, Нерџиван Адемовска, Фатиме Дурмиши, 
Фаик Абдурамани, Кушрије Абдурамани, Џел>ал> Фаз-
ли, Ирфан Абдурамановски, Измет Реџеповски, Физе 
Реџеповска, Мендух Амитов, Енвер Амитов, Харун 
Муреми, Тефик Исмаи ли, Алил Ајрулов, Кадри Дур-
миши, Мевљуде Мемеди, Хамиде Мемеди, Алит Али-
тов, Емине Муратовска, Зекировски Нафи, Муртезан 
Османи, јусуф Мурселовски, Метереш Абдураманов-
ски, Еип Јашари, Иса Зендели, Мануше Мурсели, Ми-
зафер Мурселов, Абдула Мемеди, Сафије Мурселова, 
Зендели Ремзи, Хаким Л>атифи, Мемет Л>атифи, Ис-
маил Мурати, Рецеп Фетаовска, Ремзије Адемовска, 
Невзат Дурмиш, Фериде Дурмиши,' Бедри Дурмиш, 
Нехат Дурмиши, Шереведин Ајрула, Мукадес Емини, 
Кадрије Адемовска, Ќефсер Реџеповска, Л>ел>а Еми-
ни, Хајруш Еминов, осман Ибраим, Шрефедин Емини, 
Тахиле Даци, Мирсаде Еминова, Мунире Ибраимов-
ска, Садедин Емини, Михане Али, Невзат Муртезан, 
Авдиљ Али, Семија Фазли, Неврија Исемова, Кушри-
је Абдурамани, Халиме Муртези, Авдиљ Амет, Фат-
мир Амед, Шабан Амед, Алимовски Муарем, Сели-
мовска Лиман, Ѓултен Елезовска, Елмаз Елмазовски, 
Ќефсер Елмазовска, Бектише Исеиновска, Елезовски 
Дестан, Исмаил Мемедов, Абдураим Ештрефи, Намер 
Мусли, Јашар Јашар; Минире Мурати, Таип Мурати, 
Рахим Мурати, Зебиде Мурати, Сабиље Фаз,ли, Баху-
рије Речица, Зекир Мурати, Митат Садики, Нимет 
Алиевски, Фадиљ Амед, Сузан Јашари, Муслија Реце-
пи, Туркан Јашари, Сами Јашари, Букурие Муртезан, 
Фејзула Рецепи, Џељаљ Бајрами, Беби Бајрами, Јакуп 
Рецепи, Рухан Јашари, Неџат Љатифи, Неваип Бајра-
ми, Фикрет Алиевски, Мамуре Рецепи, Л>атиф Реце-
пи, мамудие Рецепи, Есма Али, Хајнур Фазли, Земри-
зе Фазли, Батина Амитова, Незафет Абази, Ќаније 
Абазов, Недим Абази, Сотировски Божидар, Ќемал 
Османи, Ферид Џавиди, Ќенан Осман, Селима Еле-
зовска, Ѓулсер Амед, Арифе Јашар, Невзат Ајдини, 

Фатмир Ајдини, Мицко Малировски, Даница Траја-
новска, Кадрија Анбфе, Кадрија Анфет, Авцдич Нње-
сим, Ферик Нухији, Трајанка Богдан©ска, Госпава Јо-
сифовска, Синани "Изет, Идази Насер, Ивази Мухаби-
је, Ацовска Драгиња, Куртиши Решим, Џабир Јусуфи, 
Јусуфи Неџије, Рецепи Нерџиван, Бехџети Ганимете, 
Далипи Исак, Далипи Гафур, Ристовски Блаже, Лика 
Ајрије, Лика Сеадет, Лика Сани, Лика Шаип, Фердина 
Хавзија, Асим Авзији, Мислими Хоиле, Лазоски Пок-
рија, Пековиќ Драгољуб, Јакупи Емри, Хусеин Деми-
ри. (41919) 
Микалје Апостолоски, Накизе Рушитоска, Афедин 
Салиоска, Хаџије Салимовски, Бекироски Мустафа, 
Бекироска Садет, Асаноска Недиме, Асаноски Рифат, 
Имероски Ремзија, Адемоска Џемиле, Шаќироска 3*у-
би е, Имероски Ресуљ, Имероска Емрија, Имероски 
Осман, Салиоска Мерда, Шаќироски Алим, Грамоски 
Петар, Пулески Павле, Пулеска Трена, Патлиџаноски 
Дејан, Неданоски Петре, Неданоска Цветанка, Кади-
носка Татјана, Не даноска Среванка, Бутракоска Вана, 
Наданоска Даниела, Дуракоски Ислам, Али-Сулејман 
Дуракоски, Ибески Нерхим, Ибески Изет, Ибески 
Агим, Ибески Самија, Ибоска Атиџа, Ѓурчиноска Цв-
ета, Ибески Авнија, Дуракоска Миневер, Дуракоски 
Али-Иса, Дуракоска Наишка, Ѓурчиноски Игор, Ѓур-
чиноски Лозан, Ибески Шефкија, Ибески Ферид, Ибе-
ски Сафет, Алиоска Мерфида, Алиоска Ифетка, Али-
оски Евзал, Дурмо.ски Сабрија, Дурмоска Зурија, Дур-
моска Ганиметка, Ахмедоски Лутфи, Салиоски Сабит, 
Ибоски Менан, Ѓурчиноски Зоран, Станкоски Јане, 
Петреска Благојка, Петрески Симеон, Адемоски Сев-
дет, Адемоска Ѓултен, Адемоски Вефкија, Адемоска 
Зулфие, Адемоска Веџије, Адемоски Веиз, Ибраимо-
ска Атиџе, Бајрамоска Семијет, Велиоски Адем, Са-
лиоска Мерда, Шаќироска Зубие, Шаќироски Алим, 
Назифоски Зулгани, Мусоска Семие, Мусоски Муса, 
Еленоска Мевлуде, Сефероска Лулета, Ибраимоски 
Севгани, Алиоска Назире, Бајрамоска Медија, Бајра-
моски Мустафа, Салиоски Исмет, Салиоски Весфи, 
Салиоска Надире, Иранвера јани, Шазимет Јани, Сел-
маноска Емина, Јајага Далундише, Јајага Агим, Стоја-
нова Македонка, Иљим Адили, Фатиме Шабан, Тодо-
ровски Стоиле, Тодоровска Драгинка, Касамовски 
Неџми, Касамовска Неџмије, Касамовска Асиме Ка-
самовски Рамадан, Хасановски Рамадан, Хасановска 
Ханифе, Халиловски Гарип, Салијевски Сулејман, 
Имери Нерџкване, Османи Џеврие, А_лиовски Абе-
дин, Јакупи Зенепе, Амзовски Сали, Незири Рамадан, 
Бајрами Бислим, Селманов Халид, Селманов Ќамил, 
Селманов Рамадан, Камбери Кевсере, Касимовски Ре-
цеп, Касаповски Исафет, Касамовски Садик, Каса-
мовски Чеба, Салија Неврије, Јакупи Фаик, Турк Ра-
мазан, Салиевски Зекирија, Џемиле Халили, Бакиов-
ска Ибадет, Емини Ваит, Амзовски Нусрет, Селманов 
Севдиљ, Демирчиахи Сафије, Јакупи Ремзие, Бакиов-
ска Ремзије, Лимани Фејзула, Бакиовски Баки, Фера-
товски Али, Халиовски Рамадан, Имеровски Емруш, 
Алиовски Расим, Емини Хатиџе, Имеровски Шемси, 
Ферати Раим, Пајазитовски Бислим, Имеровски Азем, 
Сулејмани Ќевсере, Имеровска Ќесфере, Емини Фе-
рид, Јакупи Зулфие, Бакишовски Беким, Салија Ади-
ле, Џемаиловски Шаин, Камбери Фелис, Сулејманов-
ски Мегди, Имери Хамит, Бакиовски Исни, Авди Тие, 
Селманов Селам, Пајазитовска Адиле, Сул еј мановска 
Анифе, Ханифе Селманова, Незири Мамуре, Салијева 
Фатиме, јакупи Сизан, Пајазитовска Амиде, Пајази-
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товска Кадиме, Салиевска Шазије,+ Пајазитовски Ејуп, 
Сулимановски Шефкет, Халиловски Демир, Исмаили 
Емине, Исмаили Нафије, Камбери Мируша, Салија 
Зенепе, Емини Џеладин, Исмаиловска Хавдуше, Јаку-
пи Ариф, Алиовска Елвие, Џемаиловски Ил>ас, Али-
овска Атиџџа, Пајазитовски Тасим, Исмаилова Ајри-
је, Асан Камбери, Сулемановаш Ариф, Сулејмани Ри-
зает, Сулејмани Рамадан, Сулејмани Насрет, Арифи 
Рефик, Ајрифи Зекије, Арифи Шазие, Исеини Шабан, 
Акиф Фератовски, Селам Имери, Шаје Имери, Ари-
фи Џафер, Мемедов Џеваир, Мехмедова Зарифе, Ме-
медова Мемалије, Халиловска Арифе, Сулимановска 
Мамуре, Су л>еј мани Суљејман, Имери Фарије, Имери 
Сефер, Имери Имер, Имери Авдула, Бакиовска Фати-
ме, Мехмедов Џеладин, Сулејмани Гарип, Имери За-
рифе, Имери Хаки, Имери Зибе, Имери Џезаир, Не-
зири Фетије, Салија Аризоне, Лимани Шадије, Џемаи-
ловска Мелеат, Емини Разије, Емини Екрем, Салиев-
ски Шефкет, Јакупи Ајше, Салиевски Муамер, Јакупи 
Исмаил, Лимани Анефи, Фетаи Абил>, Салија Атнан, 
Јакупи Зелфие, Емини Фета, Емини Назми, Џемаи-
ловска Есма. (41918) 
Зизи Ајдини, Неби Ајдини, Дестани Раиф, Дестани Ре-
фика, Шаќири Мевл>ан, Мумин Мурати, Џезаир Еле-
зи, Хајрије Керими, Мурат Имери, Ул>уси Бекри, Ја-
дровска Флорије, Јашари Фетије, Јахија Ахрун, Аб-
дулрушит Фазлиевски, Л>имани Сејдија, Енвер Осма-
ни, Шакир Хавише, Шаќири Ќемалљедин, Петрушев-
ски Спиро, Шаќири Рамадан, Петрушевска Славица, 
Петрушевски Момчило, Таибе Сеј дули, Суљиман *Сеј-
дули, Емрите Севдим, Нејази Рустемовиќ, Ваип Аљи-
ји, Алији Фејзи, Алији Ваиде, Алија Џевиет, Симонов-
ски Кока, Гиевска Вериза, Милошевска Надежда, Ми-
лошевски Борко, Благица Стојковска, Димитровски 
Горѓи, Асан Суроји, Олгица Димитровска, Ѓоко Вељ-
ковиќ, Мевлудан Селими, Гирас Јовановски, Милица 
Петковска, Петрушевски Слободан, Краљевска Ста-
нојка, Видан Мемедовска, Андовска Соња, Јовановска 
Љубица, Јовановски Стојадин, Стојановска Силвана, 
Стојановски Роберт, Митревски Тајан, Митревска Ви-
олета, Гвозденовиќ Лепа, Гвозденовиќ Жаклина, Нада 
Алексовска, Гвозденовиќ Дејан, Блажевски Перица, 
Чеда Ристовски, Витановска Дивна, Жаклина Трајов-
ска, Моме Стаменковски, Срѓан Петровиќ, Петровиќ 
Тони, Трајковски Часлав, Елисавета Костовска, Кос-
товски Петар, Благица Стрика, Фазлија Фериде, Аме-
ти Фехрие, Зенуни Аки, Шабан Зенели, Фазмир Фати-
ме, Рамадани Теута, Адеми Авни, Шавни Исак, Таири 
Зарифе, Бекири Бекир, Адеми Миради, Ајрулахи Ѓул-
симе, Хајрулаху Фатуше, Гроздановска Лена, Севдиљ 
Тахири, Шабани Шабан, Алековска Слаѓана, Новко 
Алексовски, Николовска Драгица, Машсиевска Еми-
лија, Антевска Гордана, Јакимовиќ Круме, Алеков-
ски ДејаргКалјана Јакимовиќ, Митровски Владе, Пау-
новски Стојмир, Бакија Ебиби, Митевски Александар, 
Митевска Весна, Спасовска Ленка, Стојман Јаневски, 
Стаменковски Ацо, Петровска Благинка, Петрушев-
ска Светлана, Спачовска Сузана, Ќани Асани, Беќири 
Раиф, Мисрете Беќири, Мурати Фатмир, Раман Баки-
ји, Ебиби Џеваир, Фекрије Асани, Димковски Видое, 
Ебиби Нуредин, Мурати Џел>ал, фетије Демири, Дим-
ковски Радивој е, Жико Крстевски, Драга Мишевска, 
Божичковиќ Весна, Рецеп Ахмети, Земрије Абази, 
Фатиме Адеми, Ќефает Азири, Башким Азири, Муха-
медали Алик, лоит АОази, Ајруш Адеми, Џеват Бе-
ќири, Осман Беќири, Беќир Ајдари, Самет Ајрулахи, 

Бафти Авдиљ, Бехљул Амети, Ариф Адеми, Јашари 
Насер, Јахија Рифадије, Беќири Назми, Асани Ридван, 
Шабани Ридван, Рамадани Хаваз, Абази Илир, Хасани 
Фекрије, Абази Атим, Зимбери Зехир, Сулејмани Бе-
ќир, Селмани Севдаиљ, Ајдари Назиф, Зимбери Раз-
менка, Абаз Абази, Митевска Жаклина, Јовабновски 
Драган, Митевска Верица, Митевски Светнелав, Јусуф 
Алими, Фљорим Алити, Флурије Алити, Фатмир Ј1и-
мани, Рамадани Хисние, Индире Османи, Нуредини 
Џемаиљи, Мишевски Сранко, Јовановска Ѓурѓа, јова-
новски Љубе, Божиновски Тони, Јовановски Чедо, Јо-
вановска Лила, Јовановски Ненеа, Давитковски Сло-
бодан, Амети Нерџиман, Амети Ресмије, Божиновска 
Драгица, Славољуб Спасевски, Божиновски Мартин, 
Фљорије Османи, Божиновски Симеон, Шериф Азизи, 
Синани Зимбер, Ѓуферије Велији, Мевљане Билали, 
Низаќет Велији, Османовски Ениса, Фетанет Ибиши, 
Ибиши Фадиљ, Рецепи Агим, Исмани Селвер, Џељал 
Рамадани, Сами Рамадани, Трајковска Елица, Трајов-
ски Спирко, Петровска Гордица, Садула Кадрија, Ѓор-
ѓиевска Руска, Арзија Асопи, Али Ајдини, Рагип Аса-
ни, Илимка Тасева, Асанов Амед, Диков Ристо, Пор-
којевиќ Јасминка, Миова Марика, Размена Ибраими, 
Стојанов Ристо, Илија Малчев, Бранко Јанчев, Алек-
сандаров Алекса, Мерије Ибраими, Фатиме Ибраи-
мовски, Адриан Јонуза, Чесере Јанузи, Дритон Ќери-
ми, Сакипи Алиде, Хатиџе Рамадани, Ас-ан Амети, 
Авдула Амети, Иса Рамадани, Фатиме Рамадани, Ир-
фан Љатифи, Ремадие Љатифи, Ридван Азири, Дрита 
Рамадани, Ибраими Фаик, Ибраими Ќефсере, Назми 
Исљадини, Амдије Кадрија, Али Рецепи, Мирија Сеј-
дин, Наиме мустафи, Неврије Биљали, Хајрија Авдија, 
Ќамиле Бајрамовски, Шабан Агуши, Наџире Сулејма-
ни, Рамиз Сулејмани* Адем Јонузи, Илиева Ангелина, 
Масар Мемедалија, Исм&или Аднан, Илиев Божин, 
Никола Стоилов, Челаков Дончо, Стојанов Милан, 
Крстана Гогова. Илинка Митрева, Илиева Ефка, Или-
ев Зоран, Карачанакова Фиданка, Стојанова Даница, 
Стојанов Виктор, Стојанов Атанас, Трајко Јанчев, Де-
левски Џоко, Граматикова Паца, Дасев Киро, Стоја-
нов Трајчо, Стојанка Александрова, Мицев Славко, 
Трајанка Стојанова, Стојанова Софија, Донева Ленка, 
Димитар Трајков, Роза Стојанова, Бари Амети, Коку-
танов ЈБубин, Феизов Кемал, Феизова Силвеп, Коцев 
Трајче, Јованова Мил•ка, Костадинка Илиева, Стефа-
нов Спасо, Костадинка Коцева, Адилов Адил, Јованов 
Милован, Јованова Љубица, Гавровски Лоран, Нико-
лова Слава, Кире Гоцев, Никола Милушев, Костакев 
Ванчо, Костадинова Вангелина, Добрила Кајнакчие-
ва, Китански Милан, Гончо Запров, Тони Димитров, 
Ацо Димитров, Венка Црногарова, Фруна Ковачева, 
Иванов Кољо, Илија Митров, Пацка Делева, Ѓорѓиев 
Атанас, Стојкова Дана, Јанев Алекса, Узунова Танка, 
Јанев Риста, Руска Демова, Демова Велика, Гогова 
Костадинка, Асанова Севим, Јанкова Ѓурѓа, Андонова 
Стојанка, Адилова Назли, Митко Стојанов, Трајков 
Божин, Белкова Стојанка, Ристо Туџаров, Васил ева 
Ленче, Велков Атанас, Илиева Живка, Костакева Ми-
тра, Ѓоргиев Велко, Николова Валентина, Ѓорѓе Дим-
кин, Велко Велков, Мите Поповски, Николов Ѓорги, 
Драгица Белкова, Нанчо Гоцев, Павлина Гоцева, Ни-
колчо Николов, Садри Керимов,- Маца Веселинова, 
Фатиме Алиева, Беќир Алиев, Беќир Алијев, Анка 
Алиева, Кроморски Ѕвонко, Краморски Марија, Пел-
тековски Ѓорги, Митев" Марјан, Софче Стаменковиќ, 
Емине Демирова, Милушева Соња, Панчо Крстев, Со-
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колов Карпош, Митко Донев, Зоранчо Донев, Дејли 
Демова, Илми Муслиев, Фатиме Муслимова, Мефаил 
Демов, Шенол Демов, Накие Демова; Исмаил Демов, 
Али Деме>в, Џевир Демова, Јашар Демов, Јанко Јанев, 
Митров Пончо, Павлина Ѓоргиева, Асибе Демирова, 
Илија Ѓоргиев, Трајовска Параскева, Маца Демиров, 
Пајзити Ремзије, Адеми Исуф, Џеват Муртемовски, 
Риуван Селими, Фејзи Куртеши, Ремије Куртиши, Са-
лихи Минире, Садула Фазлији, Сирмет Фазлија, Адем 
Муаремовски, Ирзем Маремовски, Нурије Саиди, Ер-
ол Муареми, Абдула Али, Рамадан Али, мевљудин Ја-
купи, Асани Али, Мендуш Фазлија, Абдула Фазлија, 
Рамадани Тефик, Имери Џејвин, Халити Мизафер, 
Љуљзими Азри, Неби Исени, Ибраим Муаремовски, 
Исније Азири, Тасим Саити, Селим Сул еј мановски, 
Емине Азизи, Севери он Сеј диовски, Нимелија Фазли-
ја, Елјам Азизи, Лулета Есати, Шанѓил Саити, Рати 
Муареми, Исмет Исени, Ајшине Фазлија, Риза Јакупи, 
Мустаф Исни, Кумран Муареми, Музафере Нухија, 
Минур Фазлија, Ариф Нухија, Азем Сулејмани, Ајсер 
Сулејмани, Сабиље Муаремовска, Исљаим Муаремов-
ски, Ибадет Муаремовски, Јенуз Саиди, Шаинов Сеј-
довски, Ил>фет Куртиши,. Сељвије Алими, Муаметали 
Фазлији> Насер Салије, Мирдита Бериша, Арифе Бе-
риша, Емруш Бериша, Јаневски Неџмедин, Емини 
Меџид, Фекије Авдули, Садире Рамадани, Војо Петру-
шевски, Тихомир Пауновиќ, Свњетлана Симиќ, Дра-
гутин Антевски, Тала Тасиќ, Доце Марковски, Мили-
ца Коста диновски, Томислав Костадиновски, Феми 
Азири, Џеваир Абази, Незаќете Бајрами, Јовановски 
Киро, Неразије Беќири, Арун Беќири, Беќири Улеси, 
Беќири Рефике, Бел си Арифи, Богдановиќ Миодраг, 
Богдановиќ Снежана, Стоилковска Десанка, Стоич-
ковски Сава, Стошевски Брајо, Божиновски Ивица, 
Трифуновски Аце, Стефановска Горка, Величковска 
Габриела, Аниша Фазлија, ЈБатифи Садри, Неџмедин 
Фазлија, Фатиме Али, Фериде Алији, Сали Али, Нур-
тенс Али, Амер Али, Нефизе Али, Али Асибе, Ријад 
Алид, Љутри Али, Сељам Сејфулоски, Амди Алију, 
Зенитије Шабани, Селими Фазли, Алити Фатиме, Са-
дики Абдула, Рама дани Севдаиљ, Мурати Рамизе, 
Арифи Мерије, Ибраими Шенѓиле, Јашари Ќамиле, 
Јакупи Нусрет, Абдуловски Муадин, Шаќири Макбу-
ле, Шаќири Авдираман, Шаќири Наим, Ајше Ел>ези, 
Фарук Селимани, Дритон Јахији, Бајадин Јашаровски, 
Меџит Зимбери, Алије Шаќири, Филиповска Марија, 
Божиновски Ратко, Стојанчо Симиќ, Богица Петру-
шеска, Антевска Јадранка, Златанова Душка, Кита-
новски Среќко, Даниела Крстевска, Јакимовска Спа-
ска, Јакимовски Спасе, Антовски Игор, Мухтари Аб-
дули, Митат Беќири, Ниназе Михтари, Таџедин Беќи-
ри, Ќемал> Мухтари, Фирназе Јашари, Мехреме Јаша-
ри, Ил>аз Фазлиевски, Мерема Фазлиевска, Дестан Ја-
шари, Стојанова Маја, Цветановска Гордана, Цвета-
новски Новица, Андон Додевски, Богол>уб Трајов-
ски, Акије Кадрију, Кадрија Афродита, Кадрије Урим, 
Ваљбане Асани, Арифе Ферахи, Реџепа Рецеп, Бл>е-
рим Селимовски, Абази Амит, Муарем Јусуфи, Зим-
бери Назим, Ајдини Зенитије, Фазлије Бедиу, Зендије 
Бедиу, Зимбери Џемиње, Џејљани јакупи, Јановски 
Властимир, Стојчевиќ Горан, Стојчевиќ Ирина, Лазо-
ва Верица, Стефановска Лепосава, Јакупи Бедин,Сте-
фановски Бобан, Трајковски Звонко, Ѓулбера Деми-
рова, Насер Ибраимовски, Ќамазе Веј сели, Миени Ра-
бит, Шемши Емини, Емине Емини, Трендовски Симо, 
Бесник Бедиу, Билјана Петковска-Томоваска, Драго-

мир Стојаноски, Зоран Томовски, Горан Трајановски, 
Александар Алексовски, Гиевска Фросина, Додевска 
Ружица, Цветановска Даниела, Петковиќ Весна, Пет-
ровски Мирослав, Петровска Иванка, Арсиќ Јовица, 
Киро Ангеловски, Трајковски Тони, Јосифовски Че-
домир, Пешевска Бранка, Спасовска Даниела, Трај-
овски Владимир, Крстана Митевска, Перица Ѓорѓе-
виќ, Славица Петрушевска, Миле Мишевски, Благоја 
Станисавл>евиќ, Драган Крстиќ, Гроздан Петрушев-
<ски, Ивица Јовановиќ, Живка Крстиќ, Игор Крстиќ, 
Здравковски Гоце, Марица Јаневска, Алексиќ Миле» 
Вукановиќ Моме, Вукановиќ Сузанка, Доца Тасевски, 
Наташа Серафимовска, Јовановска Даниела, Невенка 
Илиева, Недељковиќ Момчило, Јовановска Драгица, 
Јавановски Војо, Недељковиќ Славица, Хасан Ферази, 
Шамб Феризи, Асан Кадрии, Мируше Мустафа, Јусуф 
Мустафи, Зејадин Муслији, ЈБиндита Шахини, Есат 
Камбери, Азировиќ Селман, Мејди Сефедини, Муха-
бере Сефедин, Заиде Сефедини, Малуш Кадрији, Кад-
ри Кадрији, Илиевска Наташа, Георгиевска Марина, 
Петковиќ Христе, Коневски Никола, Николовска Са-
ња, Николовски Бобан, Величевски Горан, Петру-
шевски Чедомир, Величковски Саве, Петровска Оли-
вера, Величевска. Виолета, Илиевска Снежана, Пет-
ровски Владе, Белковска Милица, Гблубовска Станка, 
Адвиле Мустафи, Исен Исмаили, Крстевски Љубисав, 
Крстевски Ненад, Манчевска Костадинка, Манчевски 
Никола, Крстевски Предраг, Манасијевска Анушка, 
Манасијевска Дивна, Манасијевски Стојан, Величев-
ска Иванка, Величковска Жаклина, Величковски Мо-
де, Ѓорѓиевски Петар, Ѓорѓиевска Анка, Јовановски 
Љубомир, Трендевска Лида, Часлав Денковски, Диме 
Јовановиќ, Бранко Јовановиќ, Драган Лилиќ, Јанко 
Божиновски, Олимпија Божиновска, Венка Лилиќ, 
Снежана Лилиќ, Благоја Лилиќ, Стојадин Станисав-
л>евиќ, Велимир Лилиќ, Стојана Лилиќ, Горан Лилиќ, 
Жарко Стојановиќ, Петкана Стојковиќ, Славица Ѓор-
ѓевиќ, Злата Ѓорѓевиќ, Лепка Станисављевиќ, Бобан 
Митевски, Симоновска Славица; Срѓан Кузмановски> 
Младена Илевска, Џевет Алија, Назмије Османи, Џе-
маил Мустафовски, Милица Михајловска, Јовановски 
Жика, ЈЃепосава Андоновиќ, Јовановиќќ Благица, Са-
шо Салтировски, Славко Андоновиќ, Лирија Исуфи, 
Шериф Исуфи, Мувидете Ќамили, Раиф Ќамили, Бес-
ник Љатифи, Бехија Љатифи, Ридван Османи, Санија 
Салии, Есат Зимбери, Садбер Зумбери, Рамадан Зум-
бери, Демири Гани, Зумбери Џавит, Зимбери Рами, 
Зимбери Маџире, Зимбери Фекри, Зимбери Хасни, 
Тахири Михри, Дели Таири, Мицко Спасевски, Рејхан 
Зеиде ли, Ривете Аметовска, Рагми Шахини, Мухадин 
Рамадани, Саиме Емини, Фатмир Мамути, Зијавеле 
Мамути, Ридван Емини, Рејдан Шабани, Рецеп Меме-
ди, Фатмир Саќипи, Бајрам Исмаили, Сел>им Асани, 
Бајрам Исмани, Мишат Марија, Сахипи Алик, Сахипи 
Менџил, Сел>ами Рецепи, Исмиље Резепи, Мустафа 
Нухији, Мухамед Мемеди, Бурхан Асани, Веби Асани, 
Бејадин Куртиши, Неџмије Асани, Фатуше Рамадани, 
Нуредин Халими, Амир Рецеп, Мустафа Куртиши, 
Сахибе Рецепи, Агим Рамадани, Шаип Рамадани, Али-
ти Нуран, Демири Маквире, Абази Џевдет, Идајет Ја-
невска, Сизан Азири, Наил>е Гусеини, Садит Асани, 
Авиша Алили, Сефедин Сел>ами, Адем Алили, Есмија 
Куртиши, Кадри Ајредини, Скендер Ајредини, Хира-
јет Рецепи, Рамизе Рецепи, Фазви Сефедини, Фатиме 
Шаќири, Љумније Шаќири, Ајредијн Елезовски, Бе-
хим Салиу, Ајрула Ќемал, Бајрамовски Ајредин, Ја-
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куп Исљами, Адеми Бајрам, Сејфулини Зарифе, Сеј-
фулини Мустафа, Сејфулини Рагми, Сејфулини Рами-
зе, Сејфулини Авдула, Сејфулини Кумрие, Нафије 
Насер, Исуфи Гилтен, Неџмедин Шабани, Џелан Ша-
бани, Флорије Шабани, Флорина Рецепи, Ќамие Реце-
пи, Адем Салихи, Косум Аљији, Адајет Ајрули, Иса 
Ајрули, Раиф Ајрули, Асан Авдили, Елми Ајрули, Ис-
мет Муиремовски, Бирѓил Спахија, Осман Љатифи, 
Халиде Џељадини, Зекирија Мурати, Садула Мурати, 
Куртиши Ценета, Куртиши Севдије, Драгољуб Крс-
тевски, Мира Крстевска, Мемети Севдије, Асани Ми-
михат, Љатифе Љатифи, Ваид Спахија, Арифи Јенуз, 
Мустафи Раиф, Али Хасани, Рецеп Зимбери, Бејзат 
Јакупи, Леме Рустеми, Руфие Мурати, Шенон Бекири, 
Муса Бекири, Демуш Сабедини, Зулуф Салии, Артан 
Исмаили, Агим Салии, Љуан Алији, Ајнур Куртиши, 
Сулиман Сулимани, Аднан Алији, Акиф Асани, Зеја-
дин Азири, Мустафа Мустафи, Мухарем Бекири, Фе-
таи Шејназе, Севдије Демири, Бесим Мурати, Сељвер 
Мурати, Иса Рамадани, Беким Јахии, Феми Незиров-
ски, Арсим Шерифи, Зеват Рамадани, Атиј_е Рамадани, 
Бедри Исљами, Есат Мустафи, Сабит Далипи, Јахи 
Рамадани, Амет Ајрулаху, Љуљзиме Амети, Добрица 
Антовска, Амзи Ислами, Даниел Антовски, Часлав 
Арсовски, Ружица Арсовска, Димитар Арсовски, Дар-
ко Ристовски, Антовска Мирјана, Џеври Абази, Семи-
је Абази, Фетаху Нуредин, Салимат Исљами, Редифе 
Ибраими, Рамадани Ирмет, Сахит Шахири, Назифе 
Зимбери, Шаип Даути, Екрем Рамани, Ридван Мал>и-
ки, Ештреф Зендели, Шпреса Деари, Рамадан. Јахии, 
Ремзије Ибраими, Џеваре Емини, Рецеп Рами, Неџет 
Фазлиевски, Руфат Рахмани, Заим Максути, Кадани-
џик Фазлиевска; Шадије Исмаили, Сувечани Џезми, 
Мухтар Мухтари, Бекири Назлије, Рамадани Сељвер, 
Рамадани Ќефсер, Сулимановска Аџер, Фазлиевски 
Муса, Сулејмани Реџије, Фетаи Хајрије, Шаини Хапер, 
Фејзуловски Неџади, Фетаху Шејназе, Менсур Ибраи-. 
ми, Шадије Фетаху, Наџат Демири, Бесиме Рустеми, 
Амет Мустафи, Арифе Хаљимовиќ, Рабит Рустеми, 
Низахете Незировска, Рагми Салихи, Фадил. Мурати, 
Ибиш Љатифи, Али Рецеп, Спасовски Зоран, Илиев-
ска Славица, Станиша Цветковиќ, Витковски Антон, 
Снежанка Цветковска, Ранчиќ Драга, Горка Пешиќ, 
Доневски Зоран, Надица Солајска, Зоран Пешиќ, Ми-
лана Илиќ-Пешиќ, Витковска Обивана, Шандовски 
Ненад, Лозанка Марковска, Марина Илиќ, Ванчевска 
Верка, Љубе Марковски, Даниела Марковска, Злата-
новски Синиша, Јовица Величковски, Спасовски Го-
ран, Расимка'Илиевска, Стојчевски Дејан, Илијевски 
Стојан, Трај ковска Љубица, Трајковска Љиљана, Џа-
фере Џемаили, Руфије Зимбери, Фета Исмани, Ќазим 
Мустафа, Ремзије Исмаили, Назлије Кадрија, Саќип 
Рамани, Исак Сулејмани, Нерџиване Сулејмановска, 
Милазим Демири, Рамизе Јонузи, Еад Аземи, Азвије 
Демири, Назлије Аземи, Славковска Верица, Хајрие 
Ќерими, Кадри Исљами, Камери Исмаиљ, Камери Ра-
шит, Селмани Аете, Адеми Бајрам, Јусуф Саније, Ви-
дан Антевски, Ангел Јовановски, Селмани Мирве-та, 
Рабит Дем»ири, Бејиназ Мустафи, Неџат Мурте-зани, 
Неврије Нуредини, Џемаили Весим, Сулејман Рецеп, 
Разије Ебиби, Наими Јашари, Сулејмановски Ибраим, 
Сејдиовска Аџер, Јонузовски Рабија, Стоја Јакимова, 
Исл>ами Риза, Аљит Тахири, Абази Зељфије, Благоја 
Апостоловски, Сузица Јовановска, Јасмина Смиљков-
ска, Миле Ивановски, Стоиловски Маријан, Доневски 
Злате, Доневска Царка, Арсовски Љубомир, Бојков-

ски Никодија, Тодоровски Марјан, Бојана Ивановска, 
Цветковска Јулијана, Петровски Боге, Загорка .Пет-
ровска, Петровска Јулијана, Марјан Јованов, Стојче 
Давитков, Јанковска Лида* Крсѓа Тасевска, То-дорова 
Фикија, Гоцев Трајан,/ Гоцевски Стоиче,' Гоцевски 
Стево, Атанасова Тенка, Гоцевски Јошко, Митевски 
Блаже, Халими' Халит, Дачева Вера,'Алил Синани, 
Селим Амети, Ганимет Османи, Фатмир Амети, Се-
вим Зенуни, Беким Зенуни, Рагми Амети, Валбоне 
Амети, Севдије Зенуни, Садри Амети,"Тахир Јонузов-
ски, Ѓеорѓиев Антонио, Јаким Јакимовски, Блаже Ге-
оргиевски, Рате ДиМитров, Станојка Димитрова, Дра-
гица Симонова, Ѓоре Бошковски, Милица Бошковска, 
Јулка Тодосовска, Стое Тодосовски, Милевски Саше, 
Елјаса Амедовски, Исуф Весели, Седат Весели, Руши-
ти Мевљуде, Наим Аметовски, Незигпер Зендели, 
Ружди Сефери, Пешевски Живко, Николовска Драги-
ца, Николовска Мирјана, Николовски Јовица, Дим-
ковски Зоран, Димковска Слаѓана, Димковска Мили-
ца, Николовски Игор, Миленковсака Рената, Алек-
санар Стојановски, Санела Ангеловска, Бобан Н о -
јевски, Виктор Цветковски, Трајковски Слаѓан, Љуп-
чо Лазаревски, Сулејман Рамадани, костиќ Злата, Та-
севска Дана, Илиевски Ласте, Марковска Верица, Ач-
ковски Стое, Ачковска Соња, Бојковски Слободан, 
Зафировски Марјан, Бојковска Виолета, Младеновска 
Нада, Илиевска Драгица, Илиевски Радивое, Пекар-
ски Ненад, Тефик Ќерими, Душан Величковски, Жив-
ко Јовчевски, Самије Аљија, Тефик Алија, Алија Ис-
мет, Алија Идајет, Сабедин, Амети, Седат Весали, 
Мустафа Бислим, Сулејманали Хармете, Заќавет Зен-
дели, Неџмесин Зејдин, Ибрахим Зендели, Имерзаде 
Зендел, Севим Зендел, Рахим Рахмани, Иљаз Иљази, 
Алајдин Даини, Џавит Јакупи, Љатиф Таири, Ќефајет 
Емини, Решадије Фазлија, Хазир Таири, Сељман Џе-
маили, Сахадете Љимани, Назиф Џемајдини, Лукман 
Фазлија, Бајрам Зумбери, Хатиџе Бекири, Авдиљ Ми-
сими, Бедрија Даути, Ирфан' Дервиши, Самет Муста-
фи, Тасим Лимани, Фатиме Јашари, Фатмир Шабани, 
Тарифе Мисими, Рефик Јакуповски, Бедрије Зендели, 
Мисини Реќије, Адмир Мисими, Енвер Мисими, Ари-
фи Нуредин, Саљим Арифи, Вазиде Арифи, Аднан 
Арифи, Фикрет Зимбери, Назам Арифи, Фетаи Фат-
мире, Мумин Салихи, Реџаљ Мурати, Вангел Илиев, 
Мирчо Златановски, Зорка Бојчовска, Пујовски Ат-
анас, Трајковски Андон, Горан Танчев, Ристо Танчев, 
Славица Танчева, Јордан Стојановски, Кире Колев, 
Ефка Колева, Звезда Михајлова, Коцев Тоне, Бошко 
Солески, Верица Солеска, Кристина Дрвосианова, Те-
реза Гошева, Смиљанов Митко, Смиљанова Даниела, 
Смиљанов Орце, Елизабета Златановска, Спасена Ив-
анова, Грозданова Фроса, Гошев Живко, Гошев Ду-
шан, Гошева Каранфилка, Гошева Гина, Ѓорѓе Кова-
чев, Ристо Дрвошанов, Севда Јовиќ, Филиповиќ Анас-
тасија, Митрова Катерина, Максимова Ѓурѓа, Ристо 
Тимчев, Зујица Танчева, Грозданова Ѓурѓа, Вражева 
Лепа, Јаков Митко, Јаков Јонче, Стојанов Митко, Ди-
митриев Тоде, Станин Илинка, Стојчев Стојко, Стој-
чева Марија, Стојков Андон, Стојчев Петар, Марија-
на Грчева, Витанова Илинка, Витанов Милан, Чими-
нова Милица, Шкембалов Горги, Иванова Елена, Ива-
нов Горги, Никовски Бранко, Никовска Валентина, 
Вампирчева Марија, Вампирчев Стојан, Петрова Зо-
ра, Василев Никола, Димитар Тилев, Снешка Ефти-
мова, Зоранчо Ефтимов, Трајче Марков, Зекирова 
Цецилија,, Делев Кољо, Костов Стојан, Делева Борка, 
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Танкица Мицева, Ристов Стојан, Глигорова Деспа, 
Стојан Глигоров, Љубица Танушева, Тихомир Соко-
лов, Станкова Весна, Спасе Јовановски, Гошев Кољо, 
Гошева Верица, Гошев Стојан, зорге коцев, Кирил 
Коцев, Драгица Коцева, Јорданка Трајкова, Цветкова 
Тинка, Ристо Цветков, Васил Цветков, Манчева Ма-
рија, Биљана Стојчева, Ле1нче Јанева, На•да Стојано-
ва, Стојанов Блажо, Нада Пројкова, Борче Пројков, 
Игор Пројков, Васил Пројков, Михајлов Глигор, Узу-
нов Ѓорге, Милјанов Горан, Гогов Андреј, Трајко Ми-
ов, Стојков Љубчо, Василев Ванчо, Сузана Митов-
ска, Јордан Митев, Митева Оливера, Васил Митев, 
Ване Китанов, Димитар Ристоманов, Атанас Китанов, 
Слоноданка Николова, Сашко Златков, Милка Злат-
кова, Стојанка Трајкова, Викторија Стојчева, Лидија 
Стојкова, Трајанка Велева, Гордана Костурска, Пет-
ров Бранко, Љубица Митева, Танова Фирдана, Мице-
ва Катерина, Танев Лазар, Шарламанова Ирена, Соти-
ров Мито, Амедов Зејни, Стојанов Стево, Манева 
Стојна, Мицев Јован, Јакимова Вера, Марков Ацо, 
Миланчо Јорданов, Ѓорге Илиев, Вакѓа Ганева, Стој-
на Илиева, Лазо Голубов, Драги Серафимов, Севда 
Ефтимова, Фидо Ефтимов, Ангелина Ѓошева, Нада 
Соколова, Богданка Стоилова, Петар Станов, Ристо 
Трајчев, Гроздан Атанасов, Билјана Јованова, Пецев 
Александар, Ристова Ленче, Ѓоргиев Петар, Ѓоргиева 
Марица, Савеска Трајанка, Зорка Панева, Пецковска 
Велика, Стојанка Атанасова, Борислав Стојанов, Јо-
ван Атанасов, Гоце Атанасов, Симион Стакнков, Рада 
Станкова, Теајан Соколов, Стојмен Ташков, Ѓорги 
мишовски, Костадинова Алтна, Коцев Лазар, Коцева 
Васка, Ѓорѓиева Елена, Салиов Али, Маринкова ма-
рија, Маневска Роска, Тодоров Драги, Поцев Атанас, 
Суза ЛАзарова, Спасов Мито, Донев Иван, Камчев 
Георге, Манчев Стојанчо, Донка Тренчева, Бучковска 
Стојка, Џоков Ацо, Атанасов Боро, Божинова Гонца, 
Салиова Имран, Хаџиилиев Мите, Ѓеоргиева Билјана, 
Трпкова Ваца, Андонова Рајна, Илија Поцев, Андонов 
Крум, Јован Атанасов, Трајкова'Невенка, Манасиева 
Биљана, Осман Кемедов, Трајчева Невенка, Илиева 
Стојанка, Стоименова Дика, Баро Ава, Гулсум Лозие-
ва, Чурпонов Благој, Баров Исмет, Конан Џингов, 
Ферида Јашаров, Ремзи Баров, Зејра Домазетова, Јо-
ванова Неика, Абдиев Абди, Нануш Борова, Едевка 
Илиева, Никола Трајков, Стојанов Ило, Хаџиилиева 
Ѓурѓа, Стојанова Васка, Ефтимова Горица, Јанковска 
Љупка, Драги Јанковски, Илиев Сашко, Мустафа Аб-
диев, Борбо Мустафа, Стојан Коцев, Мемедали Чола-
ков, Зорка Арсова, Живко Спасов, Чолакова Барије, 
Шингова Ѓулзаде, Ѓоргиева Елена, Атанасова Убавка, 
Костадинов Трајче, Костадинов Ѓорге, Ванчо Стојков, 
Олга Стојкова, Јелисавета Николова, Славка Китано-
ва, Јован Велев, Ѓорѓе Златков, Верк^ <Митева, Јелена 
Мишовска, Илинка Јанева, Алекса Трај коб,'Трај анова 
Ронче, Фима Китанова, Благој Николов,' Алекса Трај-
ков, Иванова Павлина, Анчева Снежица, Коцев Јован, 
Стојанка Мицева, Тодор Иванов, Трајанка Илиева, 
Ибраимов Бедри, Ибраимов Емине, Грамбозова Вес-
на, Милорад Китанов, Стојанов Стојан, Маноил Ми-
товски, Атанас Јованов, Јовановска Бисера, Китанов 
Панде, Стојан Стојанов, Блажо Велев, Трајчев Трајан, 
Коцева Сунчица, Трајко Коцев, Јаќимовска Анѓа, Јо-
вановски Радован, Петровска Благица, Бучевски 
Благоје, Бучевска Драга, Ристиќ Сања, Ристиќ Бобан, 
Стошиќ Србо, Стошиќ Анита, Трајановски Славе, 
Петковска Верица, Додевски Зоран, Драган Петков-

ски, Петковска Милка, Додевски Данче, Јанка Додев-
ска, Василевски Дејан, Миџовски Мите, Величковски 
Борко, Стоевски Стојча, Николовски Бранко, Нико-
ловска Благица, Ѓорѓиевски Марко, Крстевски Бла-
же, Ѓорѓ&овска Цветанка, Симјон Раневски, Митовска 
Царинка^ Ѓорѓиевски Богданчо, Николовска Милан-
ка, Илиевска Миланка, Стојановски Војко, Спасовски 
Трајко, Ѓорѓиевска Жана, Ристовска Донка, Петров-
ски Зоран, Лоза Петровска, Давидов Стојан, Беќарски 
Јордан, Наунова Ми•рка, Мустафов Северџан, Јован 
Павлов, Арсова Тодора, Мустафовска Севда, Муста-
фов Расим, Мустафов Љатиф, Мустафова Себахат, 
Ристов Глигорие, Атанасов Јонче, Михаиловски Ва-
си^бко, Драга Алексова, Алиов Мујсин, Алдова Ајше, 
Јакимова Стоја, Крстерска Милица, Стоевска Стои-
менка, Стоевски Владе, Стоевска Душанка, Мирева 
Роза, Јаќимовски Заре, Димитрова Убавка, Димиро-
ва Ана, К^пријанова Анета, Димитров Орце, Јованов-
ски Васиљко', Јовановска Крстанка, Ристе Алеков-
ски, Јовановски Миле, Олгица Спасова, Ратко Јова-
новски, Жарко Спасов, Илинка Иванова, Паунова 
Мирјана, Јосева Верка, Славко Алексовски, Јаков Ни-
кола, Велков Орце, Стојчевски Љупчо, Ангелова Зор-
ка, Ангелов Тодор, Манева Пасија, Јакимовски Ѓорги, 
Јакимовска Јорданка, Ангеловска Убавка, Анчевска 
Лиле, Анчевски Сашо, Петковска Благуна, Драгомир 
Иванов, Драга Иванова, Солумка Петковска, Јованов 
Коле, Трајков Мите, Благица Давиткова, Трајанка Да-
виткова, Александар Давитков, Славко Младеновски, 
Димитров Тони, Дана Јовановска, Татјана Белкова, 
Бобан Кипријановски, Љуба Младеновска, Драги На-
чаовски, Начковска Силвана, Јованова Снежа, Макси-
мова Богоротка, Стојанчо Николовски, Мирјана Пау-
нова, Тоде Иванов, Митревска Љубица, Зафировски 
Драги, Тасевски Стојадин, Мишкова Струмка, Анев-
ски Благоје, Крстевски Борко, Атанасов Митко, Јова-
новска Стана, Лидија Митевска, Горка Николовска, 
Игорче Димитров, Наневски Трајанче, Стојна Тасев-' 
ска, Кочовска Јасминка, Бобе Ивановски, Моника 
Илиевска, Влатко Тасков, Бранко Илиевски, Јованова 
Пандурка, Паунов Стамен, Трајчо Алексовски, Пав-
лина Кировска, Десанка Миј ал коска, Игнатовска Ја-
готка, Раде Додевски, Ѓула Таирова, Јагода Крстев-
ска, Стојча Крстевски, Митевска Божидарка, Станија 
Атанасовска, Маре Бошковска, Апостоловска Свет-
лана, Шевки Мустафов, Димча Ивановски, Јадранка 
Иванова, Бранко Атанасовски, Маја Пешевска, Ми-
ланка Павлова, Митевска Стаменка, Валентина Ива-
нова, Ајше Алиова, Назиф Мустафов, Мијсим Алиов, 
Сафет Мустафов, Сабит Мустафов, Атие Мустафова, 
Дочев Милиовоје, Наневски Гојче, Наневски Драги, 
Ѓорги Иванов, Стојмир Марковски, Катаринка Трпко- ' 
ва, Митева Десанка, Митев Симеон, Стојчо Николов, 
Милица Николова, Андонова Фланза, Билјана Нико-
лова, Петров Љупчо, Симонов Томе, Трајчева Марија, 
Цебов Стеван, Драган Манов, Лилјана Манова, Еми-
лија Ѓеоргиева, Петковска Драгица, Стојчевска Вио-
лета, Василева Јасмина, Василев Љубомир, Манасиева 
Станка, Марија Миткова, Трајчжо Петров, Зоки Јо-
ванчев, Ристе Алексов, Илиев Ефрем, Илиева Стојна, 
Љубомир Малчев, Оливер Џабирски, Валентина Ди-
митрова, Орце Христов, Благој Данчев, Јован Посто-
лов, Коцана Стоименова, Бор*и; Димитров, Ристовска 
Јадранка, Ванчо Дусевски, Блажа Божиновски, Гоце 
Јангелов, Жаклина Стојчевска, Виолета Пеновска, 
Данка Гаврилова, Невенка Дамјанова, Весна Богати-
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нова, Борче Богатинов, Јорданка Миленковска, Цар-
ка Трајанова, Илинка Алексова, Белкова Весна, Бај-
рамова Мевљуде, Абази Џел>ал, Адем Ибраими, Таи-
бе Ибраими, Шејназе Амети, Сел>ви Амети, Кефајет 
Рецепи, Мемети Севдије, Мурати Рамизе, Назмије Да-
л>ипи, Јусеиновски Амир, Мина Алили, Ракип Асани, 
Џемиљ Ајдини, Ајдини Муведин, Фатиме Асани, Фат-
мир Асани, Рецепи Фљорим, Фетије Рецепи, Јакимов-
ска Мара, Јакимовски Трајан, Митовска Тодора, Да-
ница Николовска, Николовски Маринчо, Даут Талев, 
Јанчева Лозанка, Џитанов Мехмед, Џитанова Нација, 
Едипова Шехерезада, Едипов Мехмет, Надичка Трен-
човска, Виолета Мадешовска, Костадин Тренчевски, 
Венета Трничевска, Јованова Блашка, Мијал Донев, 
Ѓеоргиева Милка, Дејан Гицов, Тан>ица Сантова, Ти-
хомир Кулов, Крстана Ѓоргиева, Павлина Кул ова, Пе-
тар Ѓоргиев, Хазбије Ајредини, Зарије Ајредини, Ел>-
маз Абази, Зекир Абази, Саније Абази, Наим Зенели, 
Неат Сулимани, Назми Сулимани, Сулимани Лул>еје, 
Ќефсер Сулимани, Ресмие Амети, Нерџиван Амети, 
Фљорим Сулимани, Мељуше Агуши, Неџип Агуши, 
Ракибе Агуши* Љуљзим Агуши, Зијавере Агуши, Јуз-
цјан Агуши, Шаип Асани, Мел>ани Асани, Ивзи Реце-
пи, Ќенан Аљими, Руфат Халими, Шасими Ригми, Ју-
сеиновски јусеин, Сакипи Мурвет, Сакипи Сермет, Са-
кипи Беќир, Саќипи Рафет, Муртезани Сакипи, Абази 
Феџрие, Коста Чучуковски, Мариа Чучуковска, Чи-
певски Владо, Чипевска Марија, Иванов Петко, Ми-
тевски Ефрем, Велинов Љупчо, Велинов Томислав, 
Велинова Весна, Драгољуб Велинов, Велинов Ристо, 
Атанасова Татјана, Дурмишар Ибраим, Јакупова Фа-
тиме, Гурабанска Зорка, Сарев Здравко, Петковски 
Славе, Лазарова Маца, Велиновска Гафа, А н а с т о в -
ски Илија, Коцарска Ратка, Петровски Симо, Злат-
ковска Стана, Ибраимов Елвир, Парачка Фарија, Му-
лачка Елена, Рецеп Рецепи, Шериет Алија, Горан Еф-
ремовски, Рамадани Назитер, Бафти Исмаиле, Зеније 
Весели, Азем Мустафи, Сали Ајредини, Афродита Ај-
редини, Саније Азири, Љуљзиме Рашити, Незир Ази-
ри, Насер Емини, Јаневски Ќемал, Емини Емин, Феру-
зе Емини, Рајхан Емини, Минир Емини, Ќезибан Еми-
ни, Дритан Зулафији, Фахрије Арифи, Ќазибе Асани, 
Исмаилаки Асипи, Мизафере Асипи, Мевл>уд е Асипи, 
Назими Асипи, Фатмир Асипи, Рамадан Рамани, Ре-
шадије Далипи, Љатифи Насер, Мирчевски Горанчо, 
Кавгаџиски Илија, Коколански Гоце, Мирчовска Фи-
ма, Демировски Рустем, Мухаџери Јалдза, Крстевски 
Ѓорѓи, Лафчиски Никола, Мицевска Сашка, Драги 
Спасовски, Величков Благоје, Ангеловска Маргита, 
Златкова Наташа, Даневски* Димитар, Михајлов Сло-
бодан, Ангеловски Владимир, Ангеловски Јованчо, 
Ангеловска Цветанка, Синадиновски Стојан, Митрев-
ска Стојанка, Митревски Па$ле, Багевска Зорка, Зе-
нулов Зулфиќар, Стојчжевска Виолета, Стојчевски 
Бранко, Зенулов Шенол, Димитровски Зафир, Наим 
Зендели, Садат Зендели, Ксевер Зендели, Зендели Се-
л>ами, Костиќ Драганчо, Костиќ крунислав, Зија Са-
дики, Муса Садики, Хаки Сул еј мановски, Шејнаси Су-
лејмановски, Џемаљ Рецепи, Минивер Јакупи, Зекије 
Рамадани, Ќазим Халими, Фатиме Рамадани, Анимша 
Фазлија, Шефкет Рецепи, Чапарковска Живка, Пар-
мачки Стојан, Стојановски Борис, Стојчевска Невен-
ка, Карадачки Ристо, Марковски Борис, Масларски 
Благој, Масларска Љилјана, Љубица Андовска, Мило-
шевски Јордан, Буровски Ванчо, Багевска Гордана, 
Димитрова Гина, Петровска СимониДа, Стојановски 
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Димитар, Кдфчегарска Милица, Каламадовски Сто-
јан, Калапачжка Фима, Белчовска Нада, Давидова Ја-
года, Јакимовски Славе, Чукарска Софија, Ковачов-
ски Јован, Беќарски Б<ррис, Русковска Благица, Бал-
товска Верка, ПуреовсЈса Десанка, Беќарска Снежана, 
Насер Кадрија,. Прсиќ Лидија, Илиевски Ивица, Ар-
сиќ Стана, Стојманови^Манасије, Стбјмановиќ Паву-
наг, Ѓорѓиовска Марија, Ѓорѓиовски Љубомир, Балтов-
ски Ванчо, Мирковска Добрина, Мџрчовски Ѓорѓи, 
Наташа Каранфшшвска, Мирчовска Весна, Мирчев-
ски Атанас, Тушевски Васил, Тушевски Драган, Ме-
ханџиска Љубица, ТХредарска Светлана, Митева Лен-
ка, Церунски Ѓорѓи,' Јовановски Љупчо, Камќински 
Драган, Цикдрски Ѓо,рѓи, Мајсторски Глгорчо, Саков-
ски Петре, Димитријев •Илија, Ѓоргиев Трајко, Загор-
ка Митева, Митко Стоилков, Симитров Алексадар, 
Ангелов Зоран, Миткова Катерина, Зафиров Драган, 
Васил^ева Виолета, Лозена Иванова, Јанев Ладо, Ста-
на Арсова, Дафинка Ангелова, Илиева Шекеринка, 
Блаже Илиев, Јордан Михајлов, Ангелов Јордан, Бла-
гој Ѓерасимов, Манасиева Станка, Костадинова Ва-
лентина, Ристова Велика, Павлина Трпкова, Николов 
Ристо, Митева Николина, Митревски Стојмир, Мит-
ревска Костадинка, Билалова Шукрије, Билалов Ил-
ми, Билалова Бајрамка, Рамизе Ибраимова, Ибраимов 
Демирали, Ферус Измаилов, Исмаилов Демир, Осма-
нов Ејвас, Амедов Гујент, Вахидин Алиов, Зухра Аса-
нова, Фетие Латифова, Абдулахов Муседин, Весна 
Каранфилова, Симеон Митев, Николинка Гоцевска, 
Димитри Јованов, Галба Јованова, Јорданчо Лазаров, 
Ване Стаменков, Ристо манасиев, Тони Ефремов, Ва-
ска Јанева, Томе Јанев, Муаремов Мераси, Серафи-
мов Александар, Серафимова Борјанка, Димитрова 
Невенка »Камчева Рада, Јорданова Лидија, Лазарова 
Радмила, Кокева Цветанка, Кокевки Атанас, Крстев 
Илија, Крстева Стеванка, Манасиев Владо, Влатко 
Панов, Зора Панова, Киро Панов, Симјанов Митко, 
Пемова Вера, Иванова Николина, Спасова Иванка, 
Зора Тасева, Јефтим Иванов, Димитров Здравко, Са-
ра Стојанова, Бранислав Стојков, Дока Стојкова, Ѓор-
гиева Благородна, Гачев Димитрија, Јорданка Лазаро-
ва, Василија Стаменкова, Здравкова Рада, Ќани Сули-
манов, Мукадес Алиова, Ефтим Пецов, Блашка Ѓор-
гиевска, Нове Миленков, Љубомир Стојковски, Ата-
насов Јангел, Илинка Арсова, Атанасова Ѓурѓа, Ратко 
Стаменков, Стојмир Димитров, Атанасов Васко, Раи-
ме Демирова, Трајанка Сулиманова, Севда Велинов-
ска, Вано Велиновски, ЈБуба Стоиловска, Драгица 
Митева, Блашка Лазарова, Бисера Стаменкова, Тасе-
ва Дафинка, Мирко Ѓоргиев, Сенад Мехмедов, Дурија 
Салимова, Нада Атанасова, Васка Стоилова, Дамјан 
Данилов, Здравка Томиќ, Ванчо Стојменовски, Мак-
симова Блашка, Величков Кире, Манев Моне, Гаври-
лов Исај, Драги Јовановски, Јелица Јовановска, Јор-
данка Зашева, Донев Живко, Божинова Норица, Сал-
тирова Здравка, Туркан Ќеримова, Тураби Амедов, 
Јусеин Ќеримов, Неџмие Амедова, Јелена Штерјова, 
Ракипова Шекрана, Христова Светлана, Апостолов 
Тодоско, Јулсенов Сефедин, Љатиф Шукри, Рашидов 
Асан, Јусинова Зумбуле, Јангелов Гоце, Богданова 
Виолета, Благоје Ѓоргиев, Орце Блажев* Тасевски То-
ни, Истат Манушев, Кита банушева, Илиев Фердо, 
Јорданов Игор, Лазар Апостолов, Младенов Перо, 
Величковска Велика, Величковски Љубче, Величев-
ска Далиборка, Величковски Ванчо, Петкова Виоле-
та, Николова Силвана, Коцева Катерина, Исени Ри-
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фат, Серафимов Стојан, Салиев Есат, ЈашАрова Ми-
нире, Благица Захариева, Илијев Стефан, Ѓорги ми-
тев, Жаклина Глигорова, Даниела Милчева, Данијела 
Илиева, Весна Ѓорѓиева, Атанаска Милчева, Влади-
мир Атанасов, Гоце Лазаров, Мирко Стоилов, Славе 
Стоилов, МАрјанчо Трајанов, Соља Атанасова, Бла-
гој Ѓорѓиев, Деница Мицева, Љупчо Мицев, Ѓурѓа 
Атанасова, Ратка Словек, Јованка .Лазарова, Блаже 
Лазаров, Здравка Томиќ, Атанасова Десанка, Стоило-
ва Саветка, Коле Соколов, Стоилов Стојанчо, Анге-
лова Драгица, Јосифов Јован, Авизеја Рашудова, Јан-
гел Атанасов, Игор Стоименов, Стефка Јованов, Пе-
тар Јованов, Јован Ристов, Милица Ристова, Тилка 
Ристова, Елица Стојанова, Светлана Спасова, Славчо 
Стојанов, Митева Тања, Цветков Горанчо, Љубица 
Соколова, Милка Стојкова, Билент Ибов, Ленка Сто-
илова, Каров Миле, Весна Кртова, Стојан Кртов, јова-
нова Станка, Алексова Загорка, Џеладинов Исаме-
тин, Ашмедов Дапкран, Иванов Раде, Иванов Игор, 
Асимов Синан, Дурмишова Саније, Латифов Мејли, 
Дурмишов Садетин, Мемедов Кенан, Велиов Саид, 
Манчев Тодор, Јусуфов Јусуф, Николова Македонка, 
Николова Павлина, Јанчева Јованка, Илчева Марија, 
Тодороваки Мире, Мирјана Ангеловска, Данилова Ва-
ска, Донев Ванчо, Арсов Војчо, Божинова Јорданка, 
Донева Маре, Рашид ова Ѓулзиде,,Серафимова Ленка, 
Јорданова Петра, Демиралиев Шермус, Китанов 
Игорчо, Димова Валентина, Стојанов Јосиф, Љубе 
Тренов, Соколова Весна, Арсова Лозена, Арсов Бла-
гон, Маријонка Стоилова, Атанасова Валентина, Ата-
насов Љубе, Атанасова Тодора, Гаврилов Исај, Глиго-
рова Фидана, Бетица Митрова, Душко митров, Венцо 
Петров, Винера Петрова, Благој Петров, Блажа Да-
нилова, Иванова Фима, Иванов Јордан, Ѓеоргиев Го-
ранчо, Велинов Стојмир, Велинова Николина, Анге-
лов Гоце, Ампов Георгија, Стаменков Тимчо, Траја-
новска Ленче, Стаменковска Нада, Стаменков Митко, 
Стоименов Зоки, Стојанов Љубо, Стефанова Спасена, 
Соколов Драги, Ампова Стоика, Трајчев Ацо, Тасова 
Анета, Тасов Војчо, Петров Никола, Н#хрова Вера, 
Николов Крсто, Минов Ѓорѓи, Мит*ев Горанчо, Мите-
ва Драгица, Митров Владо, Минова Елза, Костадинов 
михаило, Костадинова Мирјана, Јованов Ангел, Аса-
нов Јадри, Асимова Ќефсер, Џемаили Виждан, Лати-
фова Фетије, Исеинов Урземи, Демирова Јаша, Реџе-
пова Барије, Николова Маријонка, Рашидов Даут, Џе-
маили Гарип, Велиов Синај, Младенов Стојко, Демја-
нова Божана, Николова Марија, Калина Ангелова, 
Алексова Драгица, Колев Драги, Штеријова Марија, 
Младенова Елица, Младенова Ленка, Пешева Ленка, 
Ѓорѓиова Ѓурѓа,' Ѓоргиев Стојко, Силвана Димитрова, 
Стојка Димитрова, Јованова Роса, Илија Захариев, Ја-
нинка Петрова, Димишкова Анета, Лазар Стојанов, 
Валентина Иванова, Димишков Благојче, Митевска 
Јанинка, Димишкова Васка, Здравко Арсов, Игор Ко-
цев, Ангелов Љубе, Шакир Шаќиров, Јусеиновски Бе-
ким, Хаџимемедов Султан, Исмаи лов Цазим, Курти-
шова Бапкз, Исмаилова Шејзане, Јанев Антонијо, Ис-
маилов Шукри, Стојче иванов, Штерија Штерјов, Вел-
ков Борис, Божана Белкова, Коликов Атанас, Коли-
кова Николина, Серафимов Стојан, Серафимова Лен-
ка, Андонов Лазар, Гоце Алексов, Јорданова Лилјан-
ка, Миле Ѓоргиев, Јакимов Масир, Благој Мишов, 
Славко Ласков, Димче Павлов, Стојка Андонова, Ва-
не Бргатинов,, Љубинка Богатинова,. Бојаџ Атанасов, 
Лав лина Атанасова, Елизабета Ѓоргиева, Атанасова 

Ленче,Атанасов Јофче, Јованов Ангел, Љупчо Гар-
шев, Ружица Панова, Шаќирова Елфида, Ангелов Ла-
зо, Перса Малинова, Петров Стамен, Станка Филипо-
ва, Вера Ѓеоргиева, Манев Глигор, Манасиева Станка, 
Манасиева Даница, Јованов Симеон, Здравков Доб-
ривој, Ѓоргиев Јован, Ѓоргиев Раде, Донев Стојан, Пе-
цов Јане, Петрова Љубинка, Ѓоргиева Бранка, Гоце 
Арсенов, Ивановски Гроздан, Далида богатинова, 
Елица Богатинова, Раде Богатинов, Кузманов Димит-
рија, Нада Максимова, Божинова Билјана, Божинов 
Драги, Павлина Стаменковска, Манева Светлана, 
Петрова Силвана, Зора Коцева, Новков Стојан, Ни-
колова Павлина, Николов Стојанчо.. (40022) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Ветаринар-
ната станица" Демир Хисар 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" 
б•б. во време од 8 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЈП „Ветари-
нарната станица" Пробиштип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Киро Барага" б•б. 
во време од 7 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Вета-
ринарен центар" Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата наТепублика Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 
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Со содржината на Одлуката сцте заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прилепска" бр.46, 
во време од 8 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Јавното 
претпријатие „Ветаринарна станица" Ресен 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков" 
бр. 19, во време од 7 до 15 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10,14 и 15 од Законот за јавните 

набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), по овластување 
од Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, Комисијата за јавни набавки при Агенци-
јата за поттикнување на развојот на земјоделството -
Битола, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКИ ПЕДОЛОПИСИ РН 
ФАКТОР ЛАБОРАТОРИИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на овој повик е Агенцијата за поттикну-
вање на развојот на змјоделството -=• Битола. 
1.2. Предмет на набавката е набавка на 12 (дванаесет) 
комплети теренски педолоишки РН фактор (агрохеми-
ски) лаборатории и додатна опрема. 
1.3. Постапката се спроведува со отворен повик, кој е 
јавен и анонимен. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. -
2.2. Понудата да ја содржи цената во денари одделно и 
вкупно за една и за сите лаборатории њ за додатната 
опрема со сите давачки. 
2.3. Понудата да содржи и цена за изработка на Про-
грама за работа и следење на реализацијата на Програ-
мата во текот на една година, снабдувањето со реагенси 
и раствори во првата година. 
2.4. Понудата да го содржи начинот на плаќање, квали-
тетот и рокот на испорака. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Извод од судска регистрација. 
3.2. Документ за бонитет од ЗПП. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е во стечај или судска 
ликвидација, потпишана од одговорно лице, 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана• за вршење дејност. 
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4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1.-цена 40 поени; 
- квалитет 20 поени; 
- рок на испорака, обука и пуштање во 
функција 10 поени; 
- начин и рок на плаќање 20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Рок за доставување на понудите изнесува 15 дена од 
денот на објавувањето. 
5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи два запечатени плика. 
5.3. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на јавниот 
повик 1/99. Овој плик не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува понудувачот. 
Во средината на пликот треба да биде назначена адре-
сата наѓ набавувачот. 
5.4. Првиот внатрешен плик, ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „документација". 
5.5. Вториот внатрешен плик, ја содржи понудата и ја 
носи ознаката „понуда". 
5.6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок која треба да биде заведена и потпишана од страна 
на одговорното лице. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние 
кои не се изработени според пропорциите на повикот, 
нема да се разгледуваат. 
6.2. Секој понудувач учествува со една понуда, а во 
понудите не се дозволени варијанти - опции. 
6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.01.2000 година во 12 часот во просториите на Аген-
цијата. 
6.4. Понудите можат да се достават по пошта или во 
архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството•- Битола, ул. „Климент Охридски" б.б. 
бр. 5/3, поштенски фах 18 - Битола. 
6.5. Тендерската документација со техничките каракте-
ристики на теренските лаборатории можат да се подиг-
нат во Агенцијата. 
6.6. За поблиски информации обратете се на тел. 097-
228-330. ; ' • 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, а во врска со член 42 од 
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во јавното прет-
пријатие Електростопанство на Македонија-Подруж-
ница ХЕЦ Козјак-Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/28 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на барањето бр. 38/28 е ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ Козјак -
Скопје со седиште на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
проектирање и изведба на 10(20) кВ далновод, нискона-
понска мрежа и дислокација на СТС во месноста 
„Долна Брезница - Општина Самоков", како и демон-
тажа на постоечки 10 кВ вод. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физичи! 
лица. 

, Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик 
согласно Законот за јавни набавки 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да ги содржи: 
а) името, адресата и седиштето на понудувачот; 
б), список на сите изведени далноводи со напонско 

ниво 10, 20 и.35 во последните 3 години; 
в) список на лица кои ќе работат на објектот; 
г) понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните• 
набавки - ако набавката е од странство), изразена во 
германски марки; 

д) начинот на плаќање. 
2.2. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
2.3. Понудата треба да го содржи рокот на завршување 
на објектот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Понудувачот треба да приложи: 
3.1. Доказ за финансиска и економска способност со-
гласно член 43 од Законот за јавните набавки. 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет кој го издава Заводот за пла-
тен промет. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија. 
3.4. Изјава дека понудувачот не е под стечај и дека нема 
забрана за објавување на дејност (обете судски заве-
рени или копии верни на оригиналот) согласно член 24 
од Законот за јавните набавки. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од законот за јавните 
набавки), 
4.1. искуство на понудувачот 20; 
3.2. цена на чинење 50; 
4.3. рок На изведува! 1>е 10; 
4.4. начин на плаќање 20; 

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

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Рок на доставувана на понудите е до денот и часот 
на отворањето на понудите. 
5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
6о согласност со член 53 и 54 од Законот за јавните 
набавки преку пошта или архивата на набавувачот. 
5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" ул. „И Октомври" бр. 9, 91000 Скопје, 
5.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и не се изработени според бараното за приби-
рање на понуди, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик нема 
да се разгледуваат. 
5.5. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 18.01.2000 
год. во 12 часот во просториите на ЈП ЕСМ - Подруж-
ница ХЕЦ Козјак. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација со која располага набавувачот с пред-
мер пресметка за 10(20) кВ вод, столбна ТС и нискона-
понска мрежа „Долна Брезница - Општина Самоков". 

Документацијата се става на увид на заинтересира-
ните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ Подруж-
ница ХЕЦ Козјак на ул. „11 Октомври" бр. 9, кат 9. 
соба бр. 2 во Скопје, секој работен ден од 1 до 93 

часот во времето на траење на јавниот оглас (тел. 149-
191, 111 301). 

За подигнување на проектната документација да се 
уплати 500,00 денари на жиро сметка: 40100-762-42702, 
даночен број: 4030989128346 Стопанска банка со наз-
нака: за Отворен повик бр. 38/28. 

Комисија за јавни набавки 

Врз оснрва на чЈген 10 од Законот за јавните набавки 
(Сл. весник на РМ"- бр. 26/98), Комисијата за јавни 

набавки во ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/99/КС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, со се-
диште на ул.„Водњанска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
медицински потрошен материјал, премонтирани стен-
тови. 
1.3. Спецификацијата со количества и видот на предме-
тот на набавка, се дадени во тендерската документа-
ција. 
1.4. Тендерската документација може да се подигне во 
комерцијалната служба на Клиничкиот центар, секој 
работен ден од 10,00 до 14,00 часот. 
1.5. Постапката за набавка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавните набавки, со Отво-
рен повик. 
1.6. Право на учество имаат сите правни лица кои се 
регистрирани за ваков вид на дејност. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име и адреса на понудувачот, 
- обем и количина на набавката, 
- единечна цена за секоја позиција од набавката, како и 
вкупна цена на набавката (ф-ко корисник) со сите да-
вачки, 
- начин на плаќање, 
- можност за поделба на набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршење на плат-
ниот промет. 
3.2. Понудувачите мораат да достават доказ за тех-
ничка способност и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период. 
3.3. Понудувачите мораат да достават доказ (извод од 
судската евиденција) дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не 
им е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење 
на дејност. Бараните документи треба да се достават во 
оригинален примерок или во копија заверена од страна 
на нотар 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
ЗЈН во еден оригинален примерок што треба да биде 
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потпишана од страна на одговорно лице на понудува-
чот. , 
4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. \ 
4.3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
ЈЗО КЦС> ул. „Водњанска" бр. 17, во архивата на Кли-
ничкиот Центар или со предавање на Комисијата на 
самото место најдоцна до 17.01.2000 година во 11,00 
часот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

5.1. Оцената на понудите ќе биде според следните кри-
териуми: 
- квалитет, 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

6. РОКОВИ 

6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 
17.01.2000 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,00 
часот на 17.01.2000 година во просториите на Управ-
ната зграда на ЈЗО КЦС, ул. „Водњанска" бр. 17. 
6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и достават писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање. 
6.4. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои ќе немаат доказ 
за финансиската и техничка способност не ќе се разгле-
дуваат. 

Напомена: заради полесна обработка на податоците, 
сите понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавката да ги внесат во списокот 
(тендерската документација) што ќе ја подигнат од на-
бавувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Одборот на МЗ Сушево, општина 
Василево објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на Отворениот јавен по вик бр. 01/99 е 
Одборот на МЗ Сушево од Сушево - Општана Васи-
лев*). 
2. Предмет на набавката е изградба на фекална канали-
зација во Сушево. 
3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на 
учество на сите домашни, правни и физички лица реги-
стрирани за вршење на ваков вид дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со Законот за јавните набавки со Отворен повик. 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
~цена 50%; 
- начин на плаќање 30%; 
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- квалитет 10%; 
- рок на завршување на работите 10%. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација може да се подигне во 
просториите на општина Василево - Василево. 
2. Изведбениот проект може да се види во просториите 
на општина Василево. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Понудата треба да содржц и придружна документа-
ција во согласност со член 22 и 23 од Законот за јавните 
набавки: 
- извод од регистрација*, 
- документ за бонитет; 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 
процес на'ликвидација потпишана од одговорно лице на 
понудувачот; 
- рсференцна листа за досегашното вршење на работи 
од ваков вид; 
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во 
извршувањето на работите, работно искуство и иску-
ство за вршење на т&ков вид работи. 
3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, 
единечна и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 
2. Понудата се доставува по пошта или со предавање во 
архива во просториите на Општина Василево - Васи-
лево, во рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето на повикот во „Службен весник на РМ". 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
2. Јавното отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши 3 
дена по завршувањето на рокот за доставувана на пону-
дите, во 13,00 часот, во просториите на Општина Васи-
лево - Василево. 
3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата да и предадат пи-
смено овластување за застапување на понудувачот. 
4. Секој понудувач може да учествува со по една по-
нуда. 
5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. (0902) 54-444 и 53-007. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1967. Одлука за помилување на осудени лица по 
повод Новата 2000 година • 5047 

1968. Одлука за избор на Владата на Република 
Македонија 5047 

1969. Решение на Републичката геодетска 
управа 5048 

Издавач: ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. Директор и одговорен 
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