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1113. 
Врз основа на член 12 од Законот за приватизација 

на државниот капитал („Службен весник на РМ" бр. 37/ 
96 и 25/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.06.1999 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ, ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕШКИ 

ИНВЕСТИТОР 

Општи одредби 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот, условите, 

постапката за продажба на акциите и уделите издадени 
на Република Македонија за вредноста на државниот 
капитал во претпријатијата, односно трговските друш-
тва и критериумите за избор на стратешки инвеститор. 

Член 2 
Иницијатива за продажба на акциите и уделите до 

Комисијата на Владата на Република Македонија за 
приватизација (во ^тамошниот текст: Комисија), под 
несува Агенцијата на Република Македонија за прива-
тизација (во натамошниот текст: Агенција). 

Член 3 
Одлуката на Комисијата за продажба на акциите и 

уделите особено содржи: 
- назив и седиште на претпријатието, односно тргов-

ското друштво кое има издадено акции, односно удели 
на Република Македонија односно на Агенцијата; 

- број и номинална вредност на акциите, односно 
номинална вредност на уделот; и 

- начин на продажба на акциите, односно уделот. 

Продажба на акции 

Член 4 
Акциите се продаваат по пат на поединечна про-

дажба или во пакет, на берза за долгорочни хартии од 
вредност (во натамошниот текст: Берза). 

Член 5 
Одлуката за условите на продажба на акциите на 

Берзата ја донесува Управниот одбор на Агенцијата, а 
налогот за продажба го издава директорот на Агенција-
та. 

Член 6 
Агенцијата го објавува начинот на продажба на ак-

циите, а може да изврши и промоција за одделно прет-
пријатие пред продажбата на неговите акции. 

Агенцијата го информира Управниот одбор и Коми-
сијата за продажба на акциите на Берзата. 

Член 7 
На Првата сесија на Берзата Агенцијата ги нуди 

акциите по номинална цена. 

Ако акциите не бидат продадени по номинална цена, 
а постои интерес за купување на истите по намалена 
цена, согласно налогот, брокерот може да ги понуди 
акциите по цена пониска од номиналната. 

Член 8 
Ако на Првата сесија понудените акции не се прода-

дат ни со пониската цена од номиналната, истите можат 
да се понудат на Втора сесија, на која нивното плаќање 
се врши со депонирани штедни влогови или со хартии 
од вредност што ги издава Република Македонија. 

На Втората сесија почетната продажна цена на ак-
циите е нивната номинална цена. 

Ако акциите не бидат продадени по номинална цена, 
а постои интерес за купување на истите по намалена 
цена, согласно налогот брокерот може да ги понуди 
акциите по цена пониска од номиналната. 

Член 9 
Ако на Втората сесија понудените акции не се про-

дадат ни со пониска цена од номиналната, истите можат 
да се понудат на Трета сесија по номинална цена со 
одложено плаќање, а плаќањето се врши со денари во 
еднакви годишни рати во рок кој не може да биде по-
долг од 5 години. 

Ако акциите не бидат продадени по номинална цена, 
а постои интерес за купување на истите по намалена 
цена, согласно налогот брокерот може да ги понуди 
акциите по цена пониска од номиналната. 

За продадените акции на Третата сесија Агенцијата 
и купувачот склучуваат договор. 

Во договорот од став 3 посебно се утврдува износот 
на ратата, времето и начинот на плаќањето на ратите и 
правата кои се стекнуваат од акциите и плаќањето на 
каматите, како и правните последици во случај на неи-
сполнување на договорот. 

Член 10 
За плаќањето на рати се пресметува камата во ви-

сина на есконтната каматна стапка на Народната банка 
на Република Македонија. 

Ако плаќањето на акциите е на рати, купувачот на 
акциите може во моментот на склучување на договорот 
да се стекне со правата кои произлегуваат од акциите, 
или тие права да ги стекнува сразмерно на извршените 
уплати. 

Ако купувачот се стекне со правата кои произлегу-
ваат од акциите купени на рати, е должен при склучува-
њето на договорот да приложи банкарска гаранција, 
друго обезбедување или првата уплатена рата да му се 
смета за капар. 

Член 11 
Првата рата од договорот се плаќа во моментот на 

неговото склучување, а другите рати во роковите утвр-
дени со договорот. 

За реализација на договорот според кој плаќањето 
на акциите се врши на рати, може да се определи по-
средник (ескро агент). 
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Продажба на удели 

Член 12 
Продажбата на удели преку непосредна спогодба со 

објавување на јавен повик за прибирање на понуди за 
израз на интерес се врши со објавување на јавен повик 
за прибирање на понуди, а врз основа на одлука за усло-
вите на продажба на удели. 

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува Управ-
ниот одбор на Агенцијата. 

Член 13 
Јавниот повик содржи: 
- основни податоци за претпријатието односно 

трговското друштво (назив, дејност, бројот на вработе-
ните); 

- вредност на уделот кој што се продава; 
- учество на уделот во вкупната вредност на прет-

пријатието односно трговското друштво и 
- покана до заинтересираните купувачи да купат ин-

формативен пакет за претпријатието, односно тргов-
ското друштво. 

Член 14 
Понудите за изразување на интерес за купување на 

уделите се доставуваат во затворен коверт, на кој во, 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", а 
под него „понуда", број на повикот, називот на прет-
пријатието односно трговското друштво за кое се одне-
сува понудата и име (назив) и адреса на понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена точ-
ната адреса на Агенцијата. 

Член 15 
Понудата од член 14 од оваа уредба особено треба да 

содржи: 
- понудена цена за купување на уделот; 
- начин на плаќањето (со денари, депонирани де-

визни влогови на граѓаните, хартии од вредност изда-
дени од Република Македонија и странска конверти-
билна валута кога уделите се продаваат на странско 
лице); 

- рок за отплата и начинот на обезбедување на пла-
ќањето доколку се купува на рати. 

Член 16 
Понудите се примаат во рок од 8 дена од денот на 

објавувањето на јавниот повик. 
Член 17 

Понудите ги отвора тричлена комисија формирана 
од Управниот одбор на Агенцијата. 

Член 18 
Комисијата од член 17 од оваа уредба, ги разгледува 

понудите, по потреба прибавува дополнителни пода-
тоци 6д понудувачите и му предлага на директорот на 
Агенцијата да склучи непосредна спогодба со понудува-
чот кој нуди најповолни услови (понудена цена, рок на 
отплата, уделот кој понудувачот е спремен да го купи и 
сл.). 

Критериуми за избор на најповолен стратешки 
инвеститор 

Член 19 
Комисијата за приватизација предлогот за избор на 

стратешки инвеститор го утврдува врз основа на след-
ните критериуми: 

1. понудена цена за купување на акциите, односно 
уделот; 

2. број на акции, односно висината на уделот кој што 
купувачот е спремен да го откупи; и 

3. оценката на развојната програма на претпријати-
ето извршена врз основа на: 

- очекувани пазарни и финансиски перформанси, 
- инвестирање, 
- вработувања, 
- платно-билансни ефекти, и 
- еколошки аспекти. 

Завршни одредби 

Член 20 
При плаќањето на акциите и уделите со депонира-

ните девизни влогови на граѓаните соодветно се приме-
нува Упатството за начинот и постапката на користење 
на депонираните девизни влогови на граѓаните за купу-
вање на акции и удели од претпријатијата со опште-
ствен капитал („Службен весник на РМ" бр. 7/95). 

Член 21 
Со влегување во сила на оваа уредба престанува да 

важи Уредбата за начинот и постапката за продажбата 
и џлаќањето на акциите и уделите на државниот капи-
тал во претпријатијата („Службен весник на РМ" бр. 
37/96). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2920/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1114. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15. 06. 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД СТОКОВНИОТ КРЕ-

ДИТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат условите и критери-

умите за користење на средствата од стоковниот кредит 
на Република Италија во висина од 24,6 милијарди ита-
лијански лири кои ќе се одобруваат на крајните корис-
ници за инвестициони програми во кои се предвидува 
набавка на опрема од Италија. 

Член 2 
Средствата од кредитот комерцијалните банки ќе ги 

одобруваат на крајните корисници под следниве услови: 
- грејс период до 1 година од денот на уплатувањето 

на сметката на корисникот; 
- рок на враќање до 20 еднакви тримесечни рати; 
- редовна камата со провизии и други трошоци до 

8% годишно. 
Задолжувањето на корисникот и пресметувањето на 

каматата се врши во италијански лири, а плаќањето на 
доспеаните обврски се врши во денарска противвред-
ност според средниот курс на Народната банка на Репу-
блика Македонија на денот на уплатата. 

Член 3 
Средствата од кредитот се одобруваат за инвестици-

они проекти со кои се обезбедува ново производство, 
модернизација, заокружување на технолошкиот процес 
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и отстранување на тесни грла во следните индустриски 
гранки: 

- производство на електрични машини и апарати; 
- машиноградба; 
- производство на сообраќајни средства; 
- преработка на хемиски производи; 0 
- производство на прехранбени производи; 
- производство на текстилни предива и ткаенини; 
- производство на готови текстилни производи; 
- производство на кожа и крзно; 
- производство на кожни обувки и галантерија; 
- преработка на неметални минерали; , 
- производство на финални производи од дрво; 
- преработка на обоени метали; 
- металопроеработувачка дејност; 
- производство и преработка на хартија; и 
- графичка дејност. 

Член 4 
Средствата од кредитот се одобруваат за инвестици-

они проекти со кои се обезбедуваат најмалку три од 
петте утврдени услови и тоа: 

- зголемен нето девизен ефект; 
- повисока фаза на доработка; 
- зголемен број на нововработени; 
- мала потрошувачка на енергенти по единица про-

извод; 
- заштита и унапредување на животната средина. 

Член 5 
Висината на средствата по одделен инвестиционен 

проект за намените од член 3 може да изнесува макси-
мум до 800.000 ДЕМ во денарска противвредност. 

Член 6 
За набавка на опремата од Италија ќе се користат 

услугите на избраната по пат на тендер Компанија за 
набавка (Procurment Company) од Италија, која ќе биде 
финансирана од средствата на кредитот. 

Член 7 
Македонска банка за поддршка на развојот ќе об-

јави јавен оглас со кој ќе ја извести јавноста за кредитот 
и ќе ги насочи инвеститорите кон банките кои склучиле 
договор со неа за користење на кредитот. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2825/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1115. 
Врз основа на член 37 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 15. 06.1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИ УСЛОВИ ЗА 

ИСПОРАКА НА ПРИРОДЕН ГАС 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Испорака на природен гас на корисниците се врши 

под услови и на начин утврдени со закон, други прописи 
и оваа одлука за утврдување на општи услови за испо-
рака на природен гас (во натамошниот текст: Општи 
услови). 

Член 2 
Со овие Општи услови се утврдуваат: 
1. условите и начинот за издавање на енергетска 

согласност и условите под кои се врши приклучување 
на објектите да корисниците на природниот гас на гасо-
водниот систем; 

2. условите, начинот и рокот за склучувањето на 
договорот за испорака на природен гас; 

3. обврските на испорачателот за континуирано и 
безбедно снабдување на корисникот со природен гас и 
на корисникот во врска со преземање на гасот; 

4. местото на испорака, мерилата и мерењето на 
испорачаните количини на природниот гас; 

5. начинот на пресметување на надомест, условите 
на плаќање и наплата на испорачаните количини на 
природен гас; 

6. објектите на корисниците на кои не може да се 
прекине испораката на природниот гас; и 

7. начинот на определување на количините на при-
роден гас неовластено потрошени и начинот на пресме-
тување на надомест и наплата. 

Член 3 
Дефиниција на поимите во смисла на овие Општи 

услови: 
1. „Природен гас" значи смеса на јагленоводороди 

во гасна состојба, во која основен состав е метан и која 
во природна состојба се добива од подземни наоѓа-
лишта. 

2. „Транспорт на природен гас" значи пренос на при-
роден гас низ гасоводниот систем до дистрибутивните 
системи и складиштата на природен гас, како и до ко-
рисниците кои се приклучени на овој систем. 

3. „Транспортер на природен гас" значи правно или 
физичко лице кое врши дејност на транспорт на приро-
ден гас. 4 

4. „Дистрибуција на природен гас" значи пренос на 
природен гас низ диструбитивните системи (по правило 
во определен регион или градско подрачје) до корисни-
ците приклучени на овие системи. 

5. „Дистрибутер на природен гас" зна*чи правно или 
физичко лице кое врши дејност на дистрибуција на при-
роден гас. 

6. „Испорака на природен гас" значи примопреда-
вање на природниот гас помеѓу транспортерот, односно 
диструбитерот и корисникот на природниот гас. 

7. „Испорачател на природен гас" е правно или фи-
зичко лице кое врши испорака на природен гас на ко-
рисникот на природниот гас и по правило може да биде 
транспортер и/или дистрибутер. 

8. „Корисник на природен гас" значи правно или 
физичко лице или граѓанин кој природниот гас го ку-
пува за задоволување на своите потреби. 

9. „Нов корисник на природен гас" значи корисник 
чиј објект за прв пат се приклучува на гасоводниот 
систем на испорачателот на природниот гас или корис-
ник чиј објект бил исклучен од гасоводниот систем по-
веќе од една година. 

10. „Објект на корисникот" значи простор на корис-
никот на природниот гас каде што се сместени гасните 
инсталации, постројки, уреди и апарати. 

11. „Гасна инсталација" значи цевководна инстала-
ција со сите елементи од местото на примо~предава-
њето на природниот гас (после главниот запорен вен-
тил на дистрибутивната мрежа, односно мерно-регула-
циона станица) до уредите, постројките и апаратите за 
користење на природниот гас. 

12. „Гасна постројка" значи сложена машина во која 
енергијата содржана во природниот гас се претвора во 
друг облик на енергија. 

13. „Гасен уред" значи направа преку која природ-
ниот гас се користи за разни технолошки процеси. 
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14. „Гасен апарат" значи направа која користи при-
роден гас за обавување на функција на греење или ла-
дење (гасен шпорет, ладилник, бојлер и др.) 

II. УСЛОВИ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА СОГЛАСНОСТ И УСЛОВИ ПОД КОИ ОБ-
ЈЕКТОТ НА КОРИСНИКОТ СЕ ПРИКЛУЧУВА НА 

ГАСОВОДНИОТ СИСТЕМ 

Член 4 
Секое правно и физичко лице и граѓанин кој се при-

клучува на гасоводниот систем е должен да прибави 
енергетска согласност од испорачателот на природниот 
гас. 

Енергетска согласност е должен да прибави и корис-
никот на природниот гас кој ја зголемува потрошувач-
ката на природниот гас и инсталираната моќност на 
објектот за повеќе од 10% од утврдените со постојната 
енергетската согласност. 

Член 5 
Барање за издавање на Решение за енергетска со-

гласност се поднесува до испорачателот на природниот 
гас од кого се бара приклучување на објектот на корис-
никот, односно инвеститорот. 

Барањето се поднесува во писмена форма и ги 
содржи податоците за: 

1. корисникот (фирма и седиште, односно име, пре-
зиме и адреса). 

2. објектот на корисникот за чие приклучување или 
зголемување на потрошувачка се бара енергетска со-
гласност (тип, намена на објектот, локација и др.) 

3. планираното време за приклучување. 
4. работниот притисок на објектот на корисникот на 

гасот 
5. вкупно инсталирана моќност 
6. намената на потрошувачката на природниот гас 
7. минималната и максималната часовна и дневна 

потрошувачка, потрошувачка по месеци и вкупната го-
дишна потрошувачка. 

8. техничките карактеристики на објектот на корис-
никот. 

9. можностите за супституција на гасот со други ви-
дови гориво и времето потребно за преминување на 
овој вид гориво и обратно. 

Корисниците на природен гас од категоријата „до-
маќинства", даваат податоци од ставот 2 на овој член, 
од точката 1 до 6. 

Член 6 
Решението за енергетската согласност, кое го из-

дава испорачателот на природниот гас, покрај општите 
одредби утврдени со закон, ги содржи и податоците за: 

1. називот, односно име на корисникот, 
2. типот и намената на објектот, 
3. одобрен работен притисок и максимална часовна 

потрошувачка, 
4. вкупната годишна потрошувачка, 
5. месечната потрошувачка, освен за категоријата 

„домаќинства“, 
6. местото и начинот на приклучување на објектот 

на корисникот, како и другите битни елементи во склад 
со техничките прописи и нормативи, 

7. ознаката на гасоводот на кој се врши приклучу-
вање на објектот на корисникот. 

8. одредбите од законите и другите технички про-
писи и стандарди кои мора да бидат почитувани при 
изградбата на објектот, 

9. рокот на важењето на енергетската согласност. 
Член 7 

Енергетската согласност испорачателот на природ-
ниот гас ја издава во согласност со постоечките тех-

нички, енергетски и економски услови. 

Во случај кога за приклучување на објектот се по-
требни посебни услови за приклучување на објектот на 
корисникот на гасоводниот систем на испорачателот, 
испорачателот и корисникот со посебен договор ги 
утврдуваат условите за приклучување, а решението за 
енергетска согласност испорачателот на природниот 
гас го издава врз основа на договорот и овие Општи 

Испорачателот на природниот гас е должен во рок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
приклучување на гасоводниот систем да го приклучи 
објектот на корисникот на гасоводниот систем ако се 
исполнети условите од енергетската согласност и е 
склучен договор за испорака на природниот гас. 

III. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ЗА СКЛУ-
ЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ПРИРОДЕН ГАС 

1. Договор за испорака на природен гас 

Член 9 
Испораката на природниот гас се врши врз основа на 

договор за испорака на природен гас кој се склучува во 
писмена форма помеѓу испорачателот и корисникот на 
гасот, согласно закон, оваа одлука и Тарифниот систем 
за продажба на природен гас (во натамошниот текст: 
Тарифен систем). 

Испораката на природниот гас на корисниците од 
групата „широка потрошувачка" се врши врз основа на 
договор за испорака по пристапување. 

Член 10 
Договор за испорака на природен гас и договорот за 

испорака по пристапување, покрај дефинициите на по-
имите од договорот за испорака, ги содржи и одредбите 
за: 

- количината, квалитетот и цената на природниот 
гас, 

- начинот на испорака, 
- местото на испорака и мерење, 
- начинот на пресметување на надомест и плаќање, 
- обврските на договорните страни во поглед на 

контролата и одржувањето внатрешните инсталации 
за гас кај корисникот, 

- обврските на корисникот да се придржува кон тех-
ничките упатства за користење на гас, 

- одговорноста на договорните страни во случај на 
штета, . 

- условите под кои не може да се ограничи или 
прекине испораката на природниот гас, 

- одговорноста на договорните страни во случај на 
неисполнување на обврските од договорот, 

- времетраење на договорот» 
- разрешување на спорови. 

Член 11 
Договор за испорака со новите корисници се склу-

чува пред приклучување на објектот на корисникот на 
гасоводниот систем, врз основа на поднесеното барање 
за приклучување од страна на корисникот. 

Член 12 
Договорот за испорака на природен гас од член 9, 

став 1, по правило се заклучува секоја година (годишен 
договор). 

Годишен договор за испорака на природен гас се 
склучува најдоцна до 15 ноември во тековната година за 
наредната година. 

Договор за испорака на природен гас помеѓу Испора-
чателот и .корисникот на природниот гас може да се 

склучи и на неопределено време. 
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Член 13 ' 
Ако нов договор за испорака на природен гас не се 

склучи во рокот од членот 12 на овие Општи услови, 
испорачателот на природниот гас на постојните корис-
ници на природен гас продолжува да ја врши испора-
ката според условите од важечкиот договор, се до пот-
пишувањето на новиот договор. 

Член 14 
Корисник кој има склучено договор за испорака на 

природен гас може да го откаже договорот поради пре-
селување, запирање на работа или од други причини, со 
отказен рок од 30 дена, освен ако со договорот не е 
одреден друг рок, други услови и можности за откажу-
вана. 

Отказ на договорот од став 1 на овој член се дава во 
писмена форма. 

Член 15 
Корисник на кој природниот гас му се испорачува 

врз основа на договор за испорака по пристапување, 
може да го откаже договорот во секое време, со изве-
стување во писмена форма и отказен рок од осум дена. 

По приемот на известувањето од став 1 на овој член, 
испорачателот е должен да го прочита броилото кај 
корисникот и да му достави конечна сметка за потро-
шените количини на природен гас и да ја прекине испо-
раката на природниот гас, доколку во периодот од осум 
дена од поднесувањето на барањето за откажување на 
договорот не пристапил друг корисник на природниот 
гас на истиот објект. 

Член 16 
Нов корисник на природен гас на кој природниот гас 

му се испорачува врз основа на договор за испорака по 
пристапување, го плаќа природниот гас од денот на 
пријавување за приклучување на објектот. 

Корисник на природен гас кој се вселува во прет-
1 ходно користен објект, природниот гас го плаќа во со-

стојбата на последната платена сметка од претходниот 
корисник. 

2. Обврски на испорачателот за континуирано и без-
бедно снабдување на корисникот со природен гас и на 

корисникот во врска со преземање на гасот 

Член 17 
Испорачателот е должен да ги презема сите неоп-

ходни мерки за да испораката на природниот гас на 
корисникот ја врши континуирано и во согласност со 
закон. 

Во случај на привремен прекин на испораката на 
природниот гас од било какви причини определени со 
законот, испорачателот на природниот гас е должен по 
отстранување на причините поради кои е дојдено до 
прекинот на испораката на гасот, повторно да го при-
клучи корисникот на гасоводниот систем под исти 
услови под кои корисникот бил приклучен на гасовод-
ниот систем пред привремениот прекин на испораката. 

. ^ Член 18 
Претпријатието кое ги изведува и сервисира објек-

тите на корисникот на природниот гас е должно да 
обезбеди и на корисникот на природниот гас да му до-
стави основни упатства за користење на природниот гас 
и за мерките што се преземаат во? случај на хаварии и 
непредвидено истекување на гасот од инсталациите, 
како и за мерките што се преземаат за згрижување на 
лицата и имотот во такви ситуации. 

Член 19 
Индустриските и другите поголеми корисници на 

природниот гас се должни пред започнувањето на кори-

стењето на природниот гас да обезбедат и на видно 
место истакнат упатство за користење и одржување на 
гасните инсталации, уреди и постројки, како и за мер-
ките што се преземаат во случај на хаварија, непредви-
дено и неконтролирано истекување на гасот од гасните 
инсталации и за мерките за згрижување на лицата и 
имотот. 

Истакнувањето на упатството и мерките од ставот 
еден на овој член се предуслов за приклучување на 
корисникот на гасоводниот систем. 

IV. МЕСТО НА ИСПОРАКА, МЕРИЛА И МЕРЕЊЕ 
НА ИСПОРАЧАНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ПРИРО-

ДЕН ГАС 

Член 20 
Место на испорака и мерење на природниот гас е 

местото на кое се наоѓа мерилото за мерење на гасот. 
Се смета дека гасот е испорачан на корисникот од 

испорачателот, односно преземен од страна на корис-
никот, во моментот кога гасот ќе премине низ мери-
лото, односно местото на мерење од ставот 1 на овој 
член. 

Член 21 
Количината на потрошениот природен гас се мери 

со типски одобрени мерила. 
Мерилата мораат да бидат прегледани и жигосани 

од страна на Заводот за стандардизација и метрологија, 
во одобрена метролошка лабораторија. 

Член 22 
Видот, типот, класата на точност, мерниот опсег и 

потребниот број на мерилата, како и место на нивното 
вградување, се дефинира во согласност со техничките 
услови, карактеристиките на објектот на корисникот и 
техничките прописи и нормативи. 

Член 23 
Испорачателот на природниот гас се грижи и обез-

бедува преглед, поправка и жигосување на мерилата, 
согласно закон. 

Испорачателот на природниот гас е должен заради 
преглед на постоечкото мерило да вгради друго соод-
ветно мерило, за што на корисникот му издава потврда. 

Трошоците сврзани со редовниот преглед и поправ-
ката на мерилата се на товар на испорачателот на при-
родниот гас. 

Член 24 
Корисникот на природниот гас е должен веднаш да 

го извести испорачателот на природниот гас за евенту-
алната неисправност или оштетување на мерилото. 

Испорачателот на природниот гас е должен веднаш 
или најдоцна во рок од три дена од денот на прием на 
известувањето за неисправност или оштетување на ме-
рилото, да преземе потребни мерки и го доведе мери-
лото во исправна состојба. 

Член 25 
Испорачателот и корисникот на природниот гас мо-

жат да побараат вонреден преглед на мерилото. 
Вонредниот преглед на мерилото се врши од страна 

на одобрена метролошка лабораторија во рок од десет 
дена од денот на поднесување на барањето за вонреден 
преглед. Ако при вонредниот преглед се утврди дека 
мерилото е исправно, трошоците ги сноси барателот, а 
ако се утврди дека мерилото е неисправно, трошоците 
ги сноси другата страна. 

Член 26 
Ако се утврди дека, мерилото не ја регистрирало, 

правилно потрошувачката на природниот гас, или за 



Стр. 2008 - Бр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , , 21 јуни 1999 

определен временски период воопшто не ја регистри-
рало, испорачателот и корисникот спогодбено го утвр^ 
дуваат нерегистрираниот дел на потрошувачка на при-
родниот гас. 

Доколку испорачателот и корисникот не можат спо-
годбено да ја утврдат потрошената количина на приро-
ден гас од став еден на овој член, проценка на потроше-. 
ните количини на природен гас се врши според вредно-
стите остварени порано кај корисникот за исто го-
дишно време и ист временски интервал. Ако се работи 
за нов корисник, потрошувачката на нерегистрираните 
количини на природен гас, во случај да не може да се 
постигне спогодба, се определува врз основа на вредно-
стите остварени кај сличен корисник, односно корис-
ник со приближно иста вкупна моќност на уредите, 
постројките и апаратите за потрошувачка, за исто го-
дишно време и ист временски интервал. 

Член 27 
Читањето на мерилото се врши еднаш месечно, или 

во покус временски период доколку е тоа утврдено со 
Договорот за испорака на природен гас. Читањето го 
врши овластено лице од испорачателот на природниот 
гас и по можност читањето се врши во присуство на 
корисникот. 

Корисникот е должен да му овозможи непречено 
читање на мерилото на овластеното лице на испорача-
телот на природниот гас. 

V. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ, 
УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТА НА ИСПО-

РАЧАНИ КОЛИЧИНИ ПРИРОДЕН ГАС 

1. Начин на пресметување на надомест и услови на 
плаќање на природниот гас 

Член 28 
Пресметка на надоместот за испорачаните количини 

на природниот гас испорачателот ја врши на основа на 
тарифниот систем, за период за кој се врши пресмет-
ката. 

Пресметката за испорачаните количини на природ-
ниот гас се врши еднаш месечно, по истек на секој 
месец. 

Со Договорот за испорака може да се предвиди и 
покус рок за пресметка на испорачаните количини од 
ставот два на овој член. 

Член 29 
Испорачателот е должен сметката за потрошените 

количини на природниот гас да му ја достави на корис-
никот по истекот на пресметковниот период. 

Корисникот на природниот гас е должен сметката за 
испорачаните количини на природниот гас да ја плати 
во рок кој е назначен на сметката од страна на испора-
чателот. 

Член 30 
Корисникот на природниот гас може да вложи при-

говор во рок од осум дена на доставената сметка на 
природниот гас, доколку смета дека истата е непра-
вилно утврдена. 

Приговорот на доставената сметка од ставот 1 на 
овој член не го одлага плаќањето на сметката доколку 
вкупниот износ на сметката не е поголем од двоен месе-
чен износ, при исти услови на користење на гасот. 

Испорачателот и корисникот на природниот гас се 
должни во рок од осум дена од поднесениот приговор, 
да извршат исправка на сметката доколку се утврди 
дека истата е неправилно направена. 

Член 31 
Ако се утврди дека пресметката за испорачаните 

количини на природниот гас е неправилно направена и 

е наплатена, испорачателот е должен на корисникот да 
му го врати повеќе наплатениот износ на средства со 
засметана камата според закон, односно договорот за 
испорака. 

Член 32 
Ако корисникот на природниот гас не ја плати смет-

ката за потрошените количини на природен гас во утвр-
дениот рок, испорачателот на природниот• гас може за 
висината на долгот да засмета камата според закон, 
односно договорот за испорака. Натамошната испо-
рака на природниот гас до подмирувањето на обврската 
од страна на корисникот се врши според закон. 

2. Објекти на корисници на кои не може да се прекине 
испорака на природниот гас 

Член 33 
Испораката на природниот гас не смее да се прекине 

поради неизмирени финансиски обврски, на корисни-
ците на објектите чиј прекин на работа би довел до 
загрозување на здравјето и животот на луѓето и тоа на: 
болници, клиники и специјални здравствени установи 
(станици за итна помош, стационари, заводи за транс-
фузија, заводи за земање и преработка на крв, центри 
за дијализа и •здравствени домови). 

Со Договорот за испорака на корисниците од ставот 
еден на овој член може да се предвиди обезбедување на 
инструмент за наплата (меница авалирана од деловна 
банка, гаранција на банка, осигурување за наплата на 
долгот кај осигурителните организации и други облици 
на гаранции прифатливи за испорачателот). 

3. Начин на определување на количините на природен 
гас неовластено потрошени и начин на пресметување 

на надомест и наплата 

Член 34 
Под неовластена потрошувачка на природен гас во 

смисла на оваа одлука се смета: 
- приклучување на гасоводниот систем и потрошу-

вачка на гас без обезбедена согласност од испорачате-
лот на природниот гас, 

- потрошувачка на природен гас без мерни уреди 
или преку мерни уреди кои не се одобрени. 

Член 35 
Во случај на неовластена потрошувачка на природен 

гас од членот 35 на оваа одлука, испорачателот на при-
родниот гас врши оценка за потрошените количини врз 
основа на максималната потрошувачка остварена кај 
слична категорија на корисници, за исто годишно време 
и временски интервал. 

Пресметката за надомест и наплата на неовластено 
потрошените количини на природен гас се врши врз 
основа на највисоката тарифа на важечкиот тарифен 
систем за продажба на природен гас за истата група на 
корисници. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 .. 
Корисниците на природниот гас приклучени на гасо-

водниот систем пред влегувањето во сила на оваа од-
лука должни се во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на оваа одлука да обезбедат енергетска соглас-
ност од испорачателот на природниот гас. 

Енергетска согласност во рокот утврден во ставот 
еден од овој член, должни се да обезбедат и претприја-
тијата кои имаат пристапено кон создавање на тех-
нички услови за користење на природниот гас. 
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Член 37 
Сите договори за испорака на природен гас кои се 

заклучени пред влегувањето во сила на оваа одлука 
треба да се усогласат со одредбите од оваа одлука во 
рок од шест месеци од влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Член 38 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2894/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1116. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот - барака 

со површина од 397,46 м2, која се наоѓа на бул. „Србија" 
и бул. „Видое Смилевски-Бато", лоцирана на КП 14025/ 
3 - КО Скопје, сопственост на Република Македонија, 
од досегашниот корисник Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија се пренесува на Министерството за вна-
трешни работи на Република Македонија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот - барака 

се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Примопредавањето на недвижноста опишана во 
член 1 од Одлуката, да се изврши помеѓу Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија и Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-570/3 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1117. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА 

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ 

1. Се формира Комитет за биолошка разновидност 
на Република Македонија, во согласност со Конвенци-
јата за биолошка разновидност (Рио/92). 

2. Комитетот е во следниов состав: 
проф. д•р Владо Матевски - претседател, 
д-р Свето Петковски - заменик претседател, 
акад. д•р Кирил Мицевски, 
проф. д-р Јонче Шапкарев, 
проф. д-р Љупчо Групче, 
проф. д•р Панче Стојановски, 
проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова, 
проф. д•р Бранко Мицевски, 
проф. д~р Радослав Ризовски, 
проф. д•р Александар Андоновски, 
проф. д•р Борис Трпков, 
проф. д-р Мирче Наумовски, 
проф. д•р Мурат Мурати, 
проф. д•р Благој Иванов, 
д•р Здравко Крстановски, 
д•р Александар Трендафилов, 
д•р Митко Караделев, 
доц. д>р Мишо Христов, 
м-р Родна Настова, 
дипл. правник Џулија Богатинова. 
3. Заради извршување на задачите предвидени со 

актите за работа на Националниот комитет за би-
олошка разновидност, се формира Секретаријат на На-
ционалниот комитет. 

4. Секретаријатот е во следниот состав: 
Александар Настов - извршен секретар, 
проф. д-р Владо Матевски, 
проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова, 
проф. д-р Бранко Мицевски, 
проф. д-р Љупчо Меловски, 
Џулија Богатинова, 
Антоанета Буклевска Ралевска. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр 23-2247/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1118. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот.за царините 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93, 
63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕ-
ПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА 

НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1999 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на суровини и репродукционен мате-
ријал наменет за непосредно производство за 1999 го-
дина и измената на Одлуката, објавени во „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 21/99 и 33/99 во 
точка 2, по алинеја 18 се додаваат две нови алинеји „19 
и 20" кои гласат: 
- поливинил хлорид (ПВЦ прав) 3.000 тони 3904 10 00 00; 
-хлор 1.000 тони 2801 10 00 00". 

Во истата точка, во алинејата по бројот „17" се 
додаваат броевите „19" и „20". 

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

Бр 23-2989/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1119. 
Согласно со членот 11 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република 
Хрватска („Службен весник на РМ" бр. 28/97) и членот 
46 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија," на седницата одржана на 15.06.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА П-ТО ПОЛУ-
ГОДИЕ ОД 1999 ГОДИНА СОГЛАСНО СО ДОГб-
ВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на царински квоти за 

И-то полугодие од 1999 година согласно со Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Македонија и Ре-
публика Хрватска („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 29/99), во Прилогот 1, што е составен дел 
на оваа одлука, во колоната „Царинска квота за Н-то 
полугодие на 1999 г. во тони", се вршат измени за коли-
чините на производите од следните тарифни броеви или 
ознаки: 
0302 69 00 10 Слатководна риби, свежи или разладени, бројот 

„150" се заменува со бројот „100" 
0701 90 Компир, свеж или разладен, друг, знакот „-" се 

заменува со бројот „2500" 
1704 90 Производи од шеќер, без какао, друго, бројот 

„80" се заменува со бројот „120" 
1806 Чоколада и др. прехранбени производи што 

содржат какао, бројот „200" се заменува со бро-
јот „300" 

1905 30 00 00 Слатки бисквити, вафли и обланди, бројот „250" 
се заменува со бројот „350" 

2105 00 00 00 Сладолед и др. јастив мраз, со додаток или без 
додаток на какао, бројот „200" се заменува со 
бројот „800" 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето „Службен весник на Република Македонија". 

Бр 23-3006/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

дина, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството 
за урбанизам и градежништво. 

3. Елаборатот од точка 2 на оваа одлука содржи: 

А. ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1. Постојнаиоложба Р=1:1000 
2. Наменски план и граници на зафат Р=1:1000 
3. Висински и котен план Р=1:1000 
4. Сообраќајно решение со хоризонтална и 

вертикална сигнализација Р=1:1000 
5. План за озеленување Р=1:1000 

В. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Г. ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА: 

- водовод, фекална и атмосферска канализација ~ 
Р=1:1000 

- НН и ВН електрична мрежа Р=1:1000 
- улично осветление Р=1:1000 

4. Се овластува министерот за урбанизам и градеж-
ништво да ги завери графичките прилози на урбани-
стичкиот план. 

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

Бр. 23-2797/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година н а Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1121. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

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

„МИРЧЕ АЦЕВ" - ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште Гимназија „Мирче Ацев" 
- Прилеп што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 29.04.1999 година. 

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

/ Бр. 23-1311/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1122. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

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

„НАЦЕ БУГОНИ" - КУМАНОВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното средно техничко училиште „Наце Буѓони" 
- Куманово што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 1.03.1996 година. 

1120. 
Врз основа на член 22 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.06.1999 година; донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАНИЧНИОТ 

ПРЕМИН„ БОГОРОДИЦА“ 

1. Со оваа одлука се донесува измена и дополнување 
на урбанистичкиот план за граничниот премин „Бого-
родица", помеѓу Република Македонија и Република 
Грција. 

2. Составен дел на оваа одлука е елаборатот: Из-
мена и дополнување на урбанистички план за гранич-
ниот премин „Богородица" - Гевгелија, изготвен од 
„Македонијапроект", со технички број 2732 од 1999 го-



21 јуни 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 36 - Стр. 2011 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на4Репу-
блика Македонија". 

ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Бр. 23-1016/1 
15 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1123. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ 
„КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ" - ДЕМИР ХИСАР 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно техничко училиште „Крсте Петков 
Мисирков" - Демир Хисар, што го донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 26.04.1999 година. 

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

Бр. 23-1062/1 
15 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 23-1307/1 
15 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

1124. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана на 15.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЕЛЕКТРО-МАШИНСКО 
УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ - РИЧКО" -

ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно електро-машинско училиште „Ристе 
Рисгески-Ричко" - Прилеп што го донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 27.02.1999 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуг 
блика Македонија". 

8419 Машини, уреди или лабо-
раториска опрема (вклу-
чувајќи и електрично за-
гревани), за обработка на 

х материјали со промена на 
температурата, како што 

^ ч ; е греење, варење, 
пржење, дестилација, 
ректификација, стерили-
зација, пасгеризација, па-
рење, сушење, евапориза-
ција, валоризација, кон-
дензација или разладу-
вање, освен машини или 
уреди за домаќинството; 
проточни или акумулаци-
они грејачи за вода, не-
електрични: 

8419 50 -Изменувачи на топлина: 
8419 50 90 00 -Друго 4 парчиња 

8479 Машини и механички 
уреди со посебни функ-
ции, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во 
оваа глава: 

8479 60 00 00 -Испарливи уреди за воз-
душно ладење 6 парчиња 

9032 Инструменти и апарати за 
автоматска регулација 
или управување: 

9032 89 -Други: 
9032 89 90 00 -Друго 2 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија": 

Број 23-2988/1 
15 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1125. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" број 20/93 и 63/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 15. 06. 
1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-

1126. 

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на .локалната само-
управа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА РЕСЕН ВРЗ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Ресен. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
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К.О. АСАМАТИ 
П.Л. Број 168 к.п. бр. 458/1 објект задружен дом со 
површина 613 м2 и двор со површина 3763 м2. 
П.Л. Број 195 к.п. бр. 363/2 објект стара амбуланта, 
неактивна. 

И.Л. Број 817 к.п.. бр. 1378/1 објект фудбалско игра-
лиште. 
К.О. КРАНИ 
П.Л. Број 457 - Објект задружен дом, неактивен. 
П.Л. Број 457 к.п. бр. 324/1 објект стара Килимара, 
неактивна. 
П.Л. Број 457 к.п. бр."322/1 објект на месна канцела-
рија, без просториите на месната канцеларија. 

К.О. КРИВЕНИ 
И.Л. Број 53 к.п. бр. 752 објект задружен дом со повр-
шина 160 м2 и двор со површина 188 м2. 

К.О. КРУШЈЕ 
И.Л. Број 64 к.п. бр. 772 објект на МЗ со површина 102 
м2 и двор 331. 

К.О. КУРБИНОВО 
П.Л. Број 31 к.п. бр. 518 објект задружен дом со повр-
шина 37 м2. 

К.О. ЛАВЦИ 
П.Л. Број 375 к.п. бр. 1359 Објект - училишна зграда, 
училиштето е неактивно. 
П.Л. Број 88 к.п. бр. 1269/1 објект задружен дом, неак-
тивен. 
П.Л. Број 88 и 528 к.п. бр. 666, 671, 668 објект фудбал-
ско игралиште. 

К.О. ЉУБОЈНО 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 2524 Објект - стара училишна 
зграда со површина 238 м2 и двор со површина 500 м2, 
училиштето е неактивно. 
П.Л. Број 456 к.п. бр. 2389/4,2390 и 2391/1 објект задру-
жен дом, без 2-те простории на месната канцеларија. 
П.Л. Број 456 к.п. бр. 2390 објект продавница. 
Објект поранешна фарма за зајаци, неактивна. 

К.О. НАКОЛЕЦ 
П.Л. Број 355 к.п. бр. 971/1 и 972 објект задружен дом, 
неактивен. 
П.Л. Број 355 к.п. бр. 971/1» и 972 објект фудбалско 
игралиште. 

К.ф. ПЕРОВО 
П.Л. Број 336 К•П. бр. 1397 Објект - училишна зграда, 
училиштето е неактивно. 
П.Л. Број 142 к.п. бр. 1397 објект задружен дом, неак-
тивен. 

К.О. ПОДМОЧАНИ 
П.Л. Број 211 к.п. бр. 1818 Објект - стара училишна 
зграда со површина 255 м2 и двор со површина 657 м2, 
училиштето е неактивно, без просторијата на месната 
канцеларија. 
П.Л. Број 14 к.п. бр. 2019 објект задружен дом со повр-
шина 176 м2 и двор со површина 153 м2, неактивен. 

К.О. ПРЕТОР 
П.Л. Број 106 к.п. бр. 496 објект кампови на Сојуз на 
трудови инвалиди - Битола, се запишува на Општина 
Битола. 

К.О. РАЈЦА 
П.Л. Број 47 к.п. бр. 365 објект продавница. 

К.О. СЛИВНИЦА 
Објект задружен дом, неактивен. 

К.О. СОПОТСКО 
И.Л. Број 13 к.п. бр. 2531 објект задружен дом со повр-
шина 578 м2 и двор со површина 1493 м2, без 2-те про-
стории на училиштето. 

К.О. АРВАТИ 
П.Л. Број 1 к.п. бр. 370 објект стара полициска станица 
со површина 89 гг и двор со површина 251 м2. 

К.О. БРАЈЧИНО 
П.Л. Број НО к.п. бр. 1661 Објект - училишна зграда со 
површина 340 м? и двор со површина 3226 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. Број 398 к.п. бр. 3190/2 објект задружен дом со 
површина 199 м2 и двор со површина 86 м . 
П.Л. Број 271 к.п. бр. 509/2 објект продавница со повр-
шина 73 м2. 

К.О. БОЛНО 
Објект задружен дом. 
П.Л. Број 18 к.п. бр. 2588 објект на МЗ. 

К.О. ГРНЧАРИ 
П.Л. Број 748 К•П. бр. 482/1 објект - Младински дом, 
активен. г 

К.О. ГОРНА БЕЛА ЦРКВА 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 275, 276 и 277 објект задружен 
дом, неактивен. 

К.О. ГОРНО ДУПЕНИ 
Објект задружен дом, неактивен. 

К.О. ДОЛНА БЕЛА ЦРКВА 
П.Л. Број 47 К•П. бр. 864 објект задружен дом, неакти-
вен. 

К.О. ДОЛНО ДУПЕНИ 
П.Л. Број 79 К•П. бр. 803 објект задружен дом. 
Објект продавница. 

К.О. ДРМЕНИ 
П.Л. Број 703 К•П. бр. 1174/2 и 1175 објект задружен 
дом, неактивен. 

П.Л. Број 184 к.п. бр. 1036 објект - Младински дом. 

К.О. ЕВЛА 
П.Л. Број 285 и 240 к.п. бр. 832/2, 835/3 и 836,837 објект 
задружен дом. 
К.О. ЕЗЕРЕНИ 
П.Л. Број 101 к.п. бр. 1639/2 објект продавница со повр-
шина 123 м2. 
П.Л. Број 739 к.п. бр. 243 објект фудбалско игралиште. 
Објект Колектор. 

К.О. ЗЛАТАРИ 
И.Л. Број 86 к.п. бр. 429 Објект - училишна зграда со 
површина 282 м2 и двор со површина 712 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К.О. ИЗБИШТА 
И.Л. Број 65 к.п. бр. 452 објект продавница со повр-
шина 187 м2 и двор со површина 102 м . 

К.О. ЈАНКОВЕЦ 
И.Л. Број 960 к.п. бр. 1055 објект продавница со8 повр-
шина 84 м2. 
И.Л. Број 13 к.п. бр. 1305/2 објект штала со површина 
336 м2, неактивна. 
И.Л. Број 13 к.п. бр. 1379 објект соблекувални со повр-
шина 80 м2 и двор со површина 2345 м2. 
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К.О. СТЕЊЕ 
Објект задружен дом, неактивен. 
П.Л. Број 95 к.п. бр. 1211 објект на МЗ. 

К.О. ЦАРЕВ ДВОР 
П.Ј1. Број 3 к.п. бр. 1050 Објект - стара училишна 
зграда со површина 168 м2 и двор со површина 1610 м2, 
училиштето е неактивно. 
П.Л. Број 339 - Објект задружен дом, без просторијата 
на месната канцеларија. 
П.Л. Број 340,344 и 724 к.п. бр. 1052,1053 и 1054 објект 
фудбалско игралиште со соблекувални. 

К.О. ШТРБОВО 
П.Л. Број 180 к.п. бр. 951 Објект - училишна зграда на 
основно училиште, училиштето е активно, без 2-те про-
стории на училиштето. 
П.Ј1. Број 180 к.п. бр. 951 објект амбуланта, активна, 
без 2-те простории на амбулантата. 

К.О. РЕСЕН 
П.Л. Број 4469 к.п. бр. 1604/1 објект стара Гимназија со 
површина 260 м2, неактивна. 
П.Л. Број 4222 к.п. бр. 782/1 објект стар Пензионерски 
дом со површина 166 м2, неактивен. 
П.Л. Број 4222 к.п. бр. 931/4* објект нов Пензионерски 
дом, активен. 
П.Л. Број 4573 к.п. бр. 3032/2 објект Спортска сала, 
активна. 
П.Л. Број 4469 к.п. бр. 3032/1 објект фудбалско игра-
лиште со соблекувални. 
П.Л. Број 1641 к.п. бр. 528 објект старо кино со повр-
шина 244 м 2, неактивно. 
П.Л. Број 4469 к.п. бр. 839/2 објект продавница на ул. 
„Г. Делчев". 
П.Л. Број 3616 к.п. бр. 596/2 објект поранешна зграда 
на СКМ со површина 247 м2 и двор со површина 469 м2, 
само просториите на приземје. 
П.Л. Број 1849 к.п. бр. 2929, 2930 и 2931 поранешен 
објект на Сојуз на возачи. 
П.Л. Број 2987 к.п. бр. 1116 објект стара судска зграда 
со површина 157 м2 и двор со површина 115 м2. 
П.Л. Број 3108 - Објект зграда на Општина, 

- приземје - 3 простории. 
- кат 01 - 14 простории. 
- кат 0 2 - 5 простории. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
ваното на делбениот биланс меѓу новооснованите оти-

, *ѓини и» општините од кои се издвоиле. 
IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1430/24 
23 март 1999 година Претседател на Владата 

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

1127. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.03.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА; МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општи-
ните се извршува со пренесување право на сопственост 
на недвижен имот од Републиката на Општина Дел-
чево. 

II. На општината од точка I на ова решение се 
пренесува право на сопственост на: ' 

К.О. БИГЛА 
Пл. 559 1/2 идеален дел од к.п. 5629 зграда површина 89 
м2. 

К.О. ВЕТРЕН 
Пл. бр. 10 к.п. 3570 училишна зграда површина 140 м2, 
школски двор 1217 м2 - неактивно училиште. 

К.О. ВРАТИСЛАВЦИ 

Пл. 43 к.п. 2519 зграда површина 60 м2 отстапена. 

К.О. ВИРЧЕ 
Пл. 3 к.п. 2896 училишна зграда површина 480 м2 двор 
2440 м2 - неактивна. 
Пл. 100 к.п. 2357 задружен дом со површина од 690 м2 и 
дворна површина 1993 м2. 
К.О. ГАБРОВО 
Пл. 9 к.п. 4240/2 - срушена кука со површина од 38 м2 и 
дворна површина од 32 м2 отстапена. 
Пл. 9 к.п. 4702 кука со површина од 460 м2 и дворна 
површина од 1893 м2 - задружен дом. 

К.О. ГРАД 
Пл. 178 к.п. 1446 - задружен дом и стара училишна 
зграда со површина од 900 м2 и дворна површни од 6503 
м активна, задружниот дом без училишната зграда. 

К.О. ДРАМЧЕ 

Пл. 32 к.п. 5062 кука со површина од 50 м2. 

К.О. ДУЛИЦА 
Пл. 150 1/2 од к.п. 620 кука со површина од 12 м2 и 
дворна површина од 500 м2. 
Пл. 150 к.п. 689 куќа со површина од 53 м2 и дворна 
површина од 500 м . 
Пл. 217 к.п. 41 куќа со површина од 49 м2 и дворна 
површина бд 500 м2. 
Пл. 217 к.п. 44 куќа со површина од 40 м2 и дворна 
површина од 250 м2. 
Пл. 217 к.п. 44 куќа со површина од 40 м2 и дворна 
површина од 500 м2. 
Пл. 217 к.п. 177 куќа од 16 м2 и дворна површина од 200 
м2. 
К.О. ЗВЕГОР 
Пл. 74 к.п. 1606 куќа со површина од 136 м2 и дворна 
површина од 424 кг. 
Пл. 74 к.п. 1622 куќа со површина од 42 м2 и дворна 
површина од 500 м2. 

Пл. 74 к.п. 2153 куќа со површина од 243 м2. 

К.О, КИСЕЛИЦА 
Пл. 46 к.п. 1418 зграда - задружен дом со површина од 
590 м и дворна површина од 195 м2. 
К.О. КОСТИН ДОЛ 
Имотен лист 77 к.п. 917 зграда со површина од 75 м2 

отстапена. 
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Имотен лист 529 училишна зграда со површина од 210 
м2 и дворна површина од 4603 м2 неактивна. 

К.О. КОСЕВИЦА 

Пл. 100 к.п. 216 помошни згради со површина од 124 м2. 

К.О. ЛУКОВИЦА 

Пл. 85 к.п. 1214 зграда со површина од 88 м2. 

К.О. МОШТИЦА 
Пл. 136 (идеална половина) 1/2, од к.п. 1718 куќа со 
површина од 90 м2 и дворна површина од 500 м2. 
К.О. НОВ ИСТЕВНИК 
Пл. 320 к.п. 1293 зграда со површина од 112 м2 и дворна 
површина од 500 м2. 
Пл. 321 к.п. 1450 училишна зграда со површина од 279 
м2 и дворна површина од 500 кг неактивно. 
Пл. 322 к.п. 2711/2 куќа со површина од 60 м2 и дворна 
површина 50 м2 отстапена. 
Пл. 322 к.п. 2785 куќа со површина од 180 м2. 
К.О. ОЧИПАЛЕ 
Пл. 41 к.п. 1640 училишна зграда со површина од 198 м2 

и дворна површина од 1308 м2 неактивна. 

К.О. РАЗЛОВЦИ 
Пл. 318 к.п. 8538 стар училишен објект со површина од 
216 м2, неактивен. 

К.О. САСА 
Пл. 355 к.п. 579 куќа со површина од 25 м2 отстапена. 
Пл. 461 к.п. 995 училишна зграда со површина од 105 м2 

и дворна површина од 500 м2, неактивна. 
Пл. 461 к.п. 1022 училишна зграда со површина од 60 м2 

и дворна површина од 351 м2, неактивно. 

К.О. СТАМЕР 
Пл. 17 к.п. 443 објект младински културен дом со повр-
шина од 63 м2 и дворна површина од 324 м , неактивен. 

К.О. СТАР ИСТЕВНИК 
Пл. 47 к.п. 1508 задружен дом со површина од 524 м2 и 
двор од 1409 м2. 

Пл. 47 к.п. 3457 објект со површина од 36 м2. 

К.О. ТРАБОТИВИШТЕ 
Пл. 62 к.п. 687 училишна зграда со површина од 271 м2 

неактивна. 
Пл. 130 к.п. 997 објект противпожарен дом со повр-
шина од 105 м2 и дворна површина од 75 м2. 
Пл. 6 к.п. 709 објект стар со површина од 138 м2 и 
дворна површина од 444 м . 
Пл. 6 к.п. 794/1 куќа задружен дом со површина од 548 
м2. 
К.О. ТУРИЈА 
Пл. 77 к.п. 898 училишна зграда со површина од 181 м2 

и дворна површина од 500 м2 

К.О. ЧИФЛИК 
Пл. 15 к.п. 600 училишна зграда со површина од 198 м2 

и дворна површина од 602 м2 , неактивна. 

К.О. МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
Пл. 1339 к.п. 212 зграда со површина од 40 м2 отста-
пена. 
Имотен лист 589 к.п. 3679 објект на МЗ со површина од 
312 м2 и двор од 327 м2. 

К.О. ДЕЛЧЕВО 
Пл. 1027 к.п. 6692 објект стар културен дом со повр-
шина од 394 м2 и двор 564 м2, неактивен. 

Пл. 1131 к.п. 6648 објект: Зграда 7 површина 376 м2 -
стара зграда на општина Делчево, без двете простории 
што се на Министерството за земјоделство и шумарство 
и магацинот на Министерството за одбрана. 
Пл. 10160 к.п. 6673 објект стар противпожарен дом со 
површина од 170 м2 и двор 418 м , неактивен. 
Пл. 1037 к.п. 7132 Собрание на Општина со површина 
од 442 м2 и 3 помошни објекти со вкупна површина од 
195 м2 и двор <со површина од 3597 м2. 

Просториите на зградата на Собранието на општина 
Делчево: 

- подрум - без двата магацини кои ги користи ге-
одетската управа и цивилната заштита; 

- приземје: една канцеларија; 
- кат: 7 простории. 
III. Запишувањето на правото на сопственост на 

недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Сл. весник на Република 
Македонија''. _ 

Бр 23-1430/9 Претседател на Владата 
23 март 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1128. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната само-
управа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен ресник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КОЧАНИ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина' Кочани. 

И. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. БАЊА 
П.Л Број 136 к.п. бр. 970 објект-задружен дом со повр-
шина 504 м2 и двор со површина 718 м2. Објектот е 
активен. ч 
П.Л. Број 136 к.п. бр. 900 објект-задружен Дом-мага-
цин. Објектот е активен. 
П.Л. Број 181 к.п. бр. 455/1 објект-куќа-отсгапен со 
површина 105 м2 и двор со површина 15М2. 

К.О. БЕЗИКОВО 
П.Л. Број 172 к.п. бр. 2/259 училишна зграда со повр-
шина 60 м2 и двор со површина 1000 м2, неактивно. 
П.Л. Број 182 к.п. бр. 5/233 куќа-отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор со површина 500 м2, 
П.Л. Број 182 к.п. бр. 5/281 куќа-отстапена со повр-
шина 40 м2 и двор со површина 500 *Ѓ. 

К.О. БЕЛИ . . 
П.Л. Број 168 к.п. бр. 1239 куќа-отстапена со површина 
3 6 м2. 
П.Л. Број 168 к.п. бр. 1728 куќа-отстапена со површина 
116 м2 и двор со површина 390 м2. 
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П.Љ Број 168 к.п. бр. 1860/2 куќа-отстапена со повр-
шина 30 м2. 
П.Л. Број 168 к.п. бр. 1059 куќа-отстапена со површина 
84 м2 и двор со површина 275 м2. 

К.О. ВИДОВИШТЕ 
П.Л. Број 123 к.п. бр. 1515/1 зграда-задружен дом со 
површина 795 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. ВРАНИНЦИ 
П.Л. Број 68 к.п. бр. 13/14 куќа-отстапена со површина 
20 м2 и двор со површина 50 м2. 
П.Л. Број 68 к.п. бр. 13/11 кука-отстапена со површина 
100 м2 и двор со површина 250 м2. 
Училишна зграда неактивна. 

К.О. ВРБИЦА 
П.Л. Број 6 к.п. бр. 774 училишна зграда со површина 
180 м2 и двор со површина 784 м2, неактивно. 

К.О. ГЛАВОВИЦА 
П.Л. Број 21 к.п. бр. 8/15 училишна зграда со двор со 
површина 3000 м2, неактивно. 

К.О. Г. ГРАДЧЕ 
П.Л. Број 59 к.п. бр. 4/25/1 зграда-отстапена со повр-
шина 32 м2. 
П.Л. Број 59 к.п. бр. 6/131 кука-отстапена со површина 
50 м2 и двор со површина 200 м2. 
П.Л. Број 59 к.п. бр. 6/132 кука-отстапена со површина 
40 м2 и двор со површина 150. м2. 
П.Л. Број 59 к.п. бр. 7/117 куќа-отстапена со површина 
24 м2. 

К.О.Г. ПОДЛОГ 
П.Л. Број 54 к.п. бр. 372 стара училишна зграда со 
површина 117 м2 и двор со површина 349 м2, неактивно. 
П.Л. Број 97 к.п. бр'. 1184 амбуланта со површина 140 
м2 и двор со површина 571 м2 активно. 
Објект сала да месна заедница. 

К.О. ГРДОВЦИ 
П.Л. Број 231 к.п. бр. 1610 објект-селски културен дом 
со површина 910 м2 и двор со површина 2132 м . 
Фудбалско игралиште со соблекувални. 

К.О. Д. ПОДЛОГ 
П.Л. Број< 49, к.п. бр. 481 објект задружен дом со повр-
шина 380 двор со површина 599 м2, без просторија 
на месна канцеларија. 

К.О. ЖИГАНЦИ 
П.Л. Бројов к.п. бр. 107 стара училишна зграда со 
површина 85 м2 и двор со површина 1307 м2, неактивно. 

К.О. ЗРНОВЦИ 
П.Л. Број 526 к.п. бр. 3758 објект-задружен дом со 
површина 178 м2 и двор со површина 2533 м2, без про-
сторија на месна канцеларија. 

К.О. ЈАСГРЕБЕНИК 
П.Л. Број 36 к.п. бр. 11/119 училишна зграда со повр-
шина 200 м2 и двор со површина 1300 м2, неактивно. 
П.Л. Број 87 к.п. бр. 10/192 куќа-отстапена со повр-
шина 100 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л, Број 87 к.п. бр. 11/4 куќа-отстапена со површина 
100 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 12 к.п. бр. 9/60 - 1/4 од куќа-отстапена со 
површина 100 м2 и двор со површина 500 м2 

К.О. КОСТИН ДОЛ 
П.Л. Број бб к.п. бр. 1/15 од кука-отстапена со повр-
шина 25 м2 и двор со површина 76 м2. 

П.Л. Број 66 к.п. бр. 1/31 кука-отстапена со површина 
74 м2. 
П.Л. Број 66к.п. бр. 1/233 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 2/15 од куќа-отстапена со повр-
шина 40 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 2/18 од куќа-отстапена со повр-
шина 72 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 2/92 од кука-отстапена со повр-
шина 72 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 3/21 од куќа-отстапена со повр-
шина 20 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 4/6 од кука-отстапена со површина 
62 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 66 к.ц. бр. 4/8 од куќа-отстапена со површина 
21 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 4/58 од куќа-отстапена со повр-
шина 22 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 5/45 од куќа-отстапена со повр-
шина 36 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 6/32 од кука-отстапена со повр-
шина 48 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 6/33 од кука-отстапена со повр-
шина 54 и 32 м2 и двор со површина 500^м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 6/39 од куќа-отстапена со повр-
шина 16 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 6/54 од куќа-отстапена со повр-
шина 20 м2. 
П.Л. Број 66 к.п. бр. 6/58 од куќа-отстапена со повр-
шина 26 м2. 

К.О. КУЧИЧИНО 
П.Л. Број 84 к.п. бр. 1910, задружен дом со површина 
290 м2 и двор со површина 500 м2, без просторијата на 
месна канцеларија. 

К.О. ЛЕШКИ 
П.Л. Број 65 к.п. бр. 11/4 од куќа-отстапена со повр-
шина 50 м2. 
П.Л. Број 65 к.п. бр. 11/22 кука-отстапена со површина 
80 м2 и двор 100 кг. 
Училишна зграда неактивна. 
К.О. МОЈАНЦИ 
П.Л. Број 84 к.п. бр. 427 објект-задружен дом со повр-
шина 840 м2. 
К.О. МОРОДВИС 
П.Л. Број 787 к.п. бр. 1492 задружен дом со површина 
170 м2 и двор со површина 371 м . 
Објект-нов селски културен дом. 

К.О. НЕБОЈАНИ 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 20/92 кука-отстапена со површина 
24 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 21/22 куќа-отстапена со површина 
24 м2. 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 22/55 куќа-отстапена со површина 
100 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 23/155 куќа-отстапена со повр-
шина 142 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 23/157 куќа-отстапена со повр-
шина 120 м2. 
П.Л. Број 75 к.п. бр. 23/159 куќа-отстапена со повр-
шина 110 м2 и двор со површина 500 м2. 
Училишна зграда неактивна. 

К.О. НИВИЧАНИ 

П.Л. Број 106 к.п. бр. 13/50 објект стара полициска 

станица со површина 200м2 и двор со површина 1500 м2 

без просторија на месна канцеларија. 

К.О. НОВО СЕЛО 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 1/102 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 
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П.Л. Број 55 к.п. бр. 2/53 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 2/126 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 5/6 куќа-отстапена со површина 25 
м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 5/15 куќа-отстапена со површина 
20 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 5/29 куќа-отстапена со површина 
120 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/32 куќа-отстапена со површина 
70 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/35 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/39 куќа-отстапена со површина 
50 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/60 куќа-отстапена со површина 
30 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/66 куќа-отстапена со површина 
60 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/67 куќа-отстапена со површина 
120 м2 и двор 500 м4. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/69 куќа-отстапена со површина 
20 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л, Број 55 к.п. бр. §/2 куќа-отстапена со површина 90 
м2 и двор 500 м2.. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 6/75 куќа-отстапена со површина 
180 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 8/3 куќа-отстапена со површина 60 
м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 8/28 куќа-отстапена со површина 
70 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 8/29 куќа-отстапена со површина 
40 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 8/30 куќа-отстапена со површина 
40 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 9/84 куќа-отстапена со површина 
20 м2. 
П.Л. Број 55 к.п. бр. 10/4 куќа-отстапена со површина 
30 м2. 

К.О. ОБЛЕШЕВО 
П.Л. Број 45 к.п. бр. 1031/1 објект стар противпожарен 

' дом со површина 540 м2 и двор со површина 20.072 м2. 
П.Л. Број 53 к.п бр. 820 куќа-отстапена со површина 
78 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 53 к.п. бр. 833 објект стара општинска зграда 
со површина 280 кг и двор 734 м2, без трите простории 
на месна канцеларија. 

П.Л. Број 64 к.п. 854 објект задружен дом со површина 
216 м2 и двор 1895: 
К.О. ОРИЗАРИ 
И.Л. Број 1 к.п. бр. 6617 објект стара општинска зграда 
со површина 99 и пом. згради површина 39 м2 и двор 251 
м2. 
И.Л. Број 1 к.п. бр. 7225 објект фудбалско игралиште, 
зграда со површина 74 м2. и двор 23875 м2. 
И.Л. Број 5 к.п. бр. 6225 објект задружен дом со повр-
шина 717 м2. и лом. зграда 31 м2. и двор 1601 м2, без 
просториите на месна канцеларија и библиотека. 

К.О. ПАНТЕЛЕЈ 
П.Л. Број 56 к.п. бр. 19/2 куќа - отстапена со површина 
80 м2. и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 56 к.п. бр. 21/11 куќа - отстапена со повр-
шина 70 м2. и двор со површина 200 м2. 
П.Л. Број 56 к.п. бр. 21/9 куќа - отстапена со површина 

110 м2. и двор со површина 300 м2. 
П .Л. Број 56 к.п. бр. 21/7 куќа - отстапена со површина 
50 м2. и двор со површина 200 м2. 
Училишна зграда неактивна. 

К.О. ПОЛАКИ 
П.Л. Број 243 к.п. бр. 18/31 училишна зграда со повр-
шина 100 м2. и двор со површина 1000« м2, неактивно 
П.Л. Број 243 к.п. бр. 22/4Ѓучилишна зграда со повр-
шина 100 м2. и двор со површина 1000 м2, неактивно. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 7/141 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2. и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 9/57 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 9/80 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 9/164 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 10/349 куќа - отстапена со повр-
шина 60 м2. и двор со површина 300 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 16/1 куќа - отстапена со повр-
шина 100 м2 и двор 300 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 16/44 куќа - отстапена со повр-
шина 40 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 19/110 куќа - отстапена со повр-

: шина 100 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 19/128 куќа - отстапена со повр-
шина 100 м2 и двор со површина 500 м2. 

П.Л. Број 261 к.п. бр. 20/58 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор 250 м2, 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 23/100 куќа - отстапена со повр-
шина 25 м2 и двор 250 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 28/8 куќа - отстапена со повр-
шина 140 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 30/4 куќа - отстапена со повр-
шина 30 м2 и двор со површина 300 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 30/22 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр.„ 32/11 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор 100 м2 . . 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 32/12 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор 100 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 32/18 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор со површина 100 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 33/13 куќа - отстапена со повр-
шина 80 м2 и двор 400 м2. 
П.Л. Број 261 к.п. бр. 33/150 куќа - отстапена со повр-
шина 50 м2 и двор 100 м2, 
К.О. ПРЕСЕКА 
П.Л. Број 100 к.п. бр. 20/21 училишна зграда со повр-
шина 100 м2 и двор со површина 300 м2 неактивно. 
П.Л. Број 99 к.п. бр. 35/3 куќа - отстапена со површина 
40 м2 и двор со површина 520 м2. 
Објект училишна зграда неактивно. 
Објект стара месна канцеларија. 
К.О. ПРИБАЧЕВО 
П.Л. Број 54 к.п. бр. 874 објект задружен дом со повр-
шина 1125 м2 и двор со површина 2335 м2. 

К.О. ПРИПОР 
П.Л. Број 29 к.п. бр. 3/2 куќа отстапена со површина 
100 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. РАЈЧАНИ 
П.Л. Број 1 к.п. бр. 6/78 училишна зграда со површина 
308 м2 и двор со површина 2600 м2, неактивно. 
П.Л. Број 56 к.п. бр. 12/26 куќа отстапена со површина 
150 м2 и двор со површина 500 М,2. 
П.Л. Број 56 к.п. бр. 13/1 куќа отстапена со површина 
70 м2 и дрор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 51 к.п. бр. 13/33 куќа отстапена со површина 
75 м2 

К.О РЕЧАНИ 
П.Л. Број 57 к.п. бр. 2/11 куќа отстапена со површина 
30 м2 и двор со површина 500 м2. 
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П.Л. Број 57 к.п. бр. 5/69 куќа отстапена со површина 
130 м2 и двор со површина 500 м2. 

П.Л. Број 57 к.п. бр. 8/52 куќа отстапена со површина 
70 м2 и двор 500 м2. 

К.О. СОКОЛАРЦИ 
П.Л. Број 174 к.п. бр. 910 задружен дом со површина 
555 м2 и двор со површина 497 м2. 

К.О СПАНЧЕВО 
П.Л. Број 6 к.п. бр. 1481 објект - задружен дом со 
површина 590 м2 и двор со површина 691 м2. ч 
П.Л. Број 35 к.п. бр. 1319/2 куќа отстапена со површина 
48 м2 и двор со површина 92 м2. 
На к.п. бр. 5290 објект на месна заедница. 

К.О. ТЕРЕНЦИ 
П.Л. Број 170 к.п. бр. 1729 објект-задружен дом со 
површина 484 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О ТРКАЊЕ 
П.Л. Број 216 к.п. бр. 521 објект-задружен дом со повр-
шина 1406 м2 и двор со површина 500 м2, и тоа само 
четири простории. 

К.О УЛАРЦИ 
П.Л. Број 80 к.п. бр. 394 објект-задружен дом со повр-
шина 460 м2 и двор со површина 3407 м2. 

К.О. ЦРВЕНА НИВА 
П.Л. Број 24 к.п. бр. 4/1 куќа отстапена со површина 70 
м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 24 к.п. бр. 4/4 куќа отстапена со површина 20 
м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 24 к.п. бр. 4/6 куќа отстапена со површина 
200 м2.. 
П.Л. Број 24 к.п. бр. 4/7 куќа отстапена со површина 90 
м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О ЧЕШИНОВО 
П.Л. Број 211 к.п. бр. 1042 училишна зграда со повр-
шина 290 м2 и двор со површина 11517 м , неактивно. 
П.Л. Број 208 к.п. бр. 623 објект - месна заедница со 
површина 103 м2 и двор со површина 500 м2, без просто-
рот на месна канцеларија. 
П.Л. Број 198 к.п. бр. 1318 задружен дом со површина 
342 м2. и двор со површина 408 м2. 
К.О. Чифлик 
П.Л. Број 106 к.п. бр. 790 задружен дом со површина 
254 м2. и двор со површина 209 м2. 
Објект селски културен дом на к.п. 669. 

К.О КОЧАНИ 
П.Л. Број 3149 к.п. бр. 3046 Објект-старо нижо му-
зичко-училишна зграда со површина 217 м2. и двор со 
површина 271 м2, училиштето е неактивно. 

- Објект - Пионерски дом АСНОМ, музичко училишта 
и пионерски дом,, и тоа само просториите на РТВ Ко-
чани, КУД Руен, празна просторија и планинарско 
друштво. 
П.Л. Број 1636 к.п. бр. 1873 објект - Работнички уни-
верзитет со површина 260 м2., и тоа само просториите 
на продавницата и салата - дискотека. 
П.Л. Број 3423 к.п. бр. 3058 објект - Ловен дом со 
површина 228 м2., со двор 761 м2. 
П.Л. Број 4486 к.п. бр. 1952 објект - Сала за венчано со 
површина 302 м2. 
П.Л. Број 178 к.п. бр. 1156 објект куќа-отстапена со 
површина 34 м2. и двор со површина 166 м2. 
П.Л. Број 178 к.п. бр. 1505/1 објект стара касарна со 
површина582 м2. 

П.Л. Број 178 к.п. брГ2049 објект старо училиште со 
површина 118 м2. и двор со површина 264 м2 неактивно. 
П.Л. Број 178 к.п. бр. 3024 објект куќа - експроприрана 
со површина 74 м2. и двор со површина 2626 м2. 
П.Л, Број 178 к.п. бр. 3836/1 објект - стара воена ле-
кара со површина 1830 м2. и двор со површина 9608 м2. 
П.Л. Број 178 к.п. бр. 1718 објект стара зграда на опш-
тина со површина 200 м2. и двор со површина 1734 м2, од 
приземје четири простории, од први кат една просто-
рија. 
П.Л. Број 5940 к.п. бр. 1719 објект Нова зграда на 
општина со површина 486 м2. и двор со површина 147 
м2, и тоа сите простории на приземје, од први кат че-
тири простории, и од втори кат осум простории. 
П.Л. Број 949 к.п. бр. 4305/1 објект Општински рекре-
ативен центар со површина 3182 м2. и двор со објекти за 
рекреација во површина 12.926 м2. 
Објект - Детска заштита и тоа само просторијата на 
месна заедница. 
Објект - Дом на книговодители. 
Просториите во кои се сместени месните заедници. 
Објект - Споменик на слободата. 
Објект - ски лифтови кои се наоѓаат во К.О. Полаки и 
планинарски дом во изградба. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот дел од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 23-1430/13 Претседател на Владата 
23 март 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1129. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23. 03. 1999 го-
дина, донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КРАТОВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Кратово. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К. О. ВАКУВ 
П. Л. Број 84 К•П. бр. 1733 објект - стара училишна 
зграда со површина 186 м2 и двор со површина 500 м2, 
училиштето е неактивно. 

к. о : ГОРНО КРАТОВО 
И. Л. Број 125 к.п. бр. 1553 објект - стара училишна 
зграда со површина 180 м2 и двор со површина 500 м2, 
училиштето е неактивно. 
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к. о. димонци 
П. Л. Број 98 к.п. бр. 1452 објект - стара училишна 
зграда со површина 198 м2 и двор со површина 4139 м2, 
училиштето е неактивно. 
П. Л. Број 99 к.п. бр. 1347 објект куќа - отстапена со 
површина 55 м2 и двор со површина 500 м2, 
П. Л. Број 99 кГп. бр. 1480 објект куќа - отстапена со 
површина 25 м2 и двор со површина 487 м2. 

К. О. ЕМИРИЦА 
И. Л. Број 26 к.п. бр. 717 објект-стара училишна зграда 
со површина 106 кг и двор со површина 1393 м2, учи-
лиштето е неактивно. 

К. О. ЖЕЛЕЗНИЦА 
И. Л. Број 123 к.п. бр. 1473 објект - стара училишна 
зграда, руинирана, со површина 167 м2 и двор со повр-
шина 890 м2, училиштето е неактивно. 

К. О. КАВРАК 
И. Л. Број 56 к.п. бр. 1082 објект - училишна зграда, 

руинирана, со површина % м2 и двор со површина 2391 
м , училиштето е неактивно. 

К. О. КЕТЕНОВО 
П. Л. Број 64 к.п. бр. 984 објект - училишна зграда со 
површина 190 м2 и двор со површина 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. Број 65 к.п. бр. 1466 куќа - отстапена со повр-
шина 35 м2. 

К. О. КНЕЖЕВО 
И. Л. Број 37 к.п. бр. 823 објект - училишна зграда со 
помошен објект со вкупна површина 345 м2 и двор со 
површина 18278 м2, училиштето е неактивно. 

К. О. КОЊУХ 
П. Л. Број 148 к.п. бр. 1590 објект - училишна зграда со 
површина 290 м2 и двор со површина 4771 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. Број 149 к.п. бр. 585 куќа - отстапена со повр-
шина 84. 
П. Л. Број 36 к.п. бр. 2122 објект - куќа отстапена со 
површина 101 м2 и двор со површина 500 м2, во висина 
од 1/8 идеален дел. 

К. О. КРИЛАТИЦА 
П. Л. Број 87 к.п. бр. 1671 објект - задружен дом со 
површина 64 м2 и двор со површина 3527 м2. 
П. Л. Број 23 к.п. бр. 35 објект - воденица со површина 
55 м2 во висина од 1/5 идеален дел. 

К. О. КУКЛИЦА 
П. Л. Број 94 к.п. бр. 2272 објект - училишна зграда со 
површина 243 м2 и двор со површина 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. Број 95 к.п. бр. 692 објект - куќа - отстапена со 
површина 91 м2 и двор со површина 500 м2. 
П. Л. Број 95 к.п. бр. 1027 куќа - отстапена, со повр-
шина 70 м2. 
П. Л. Број 95 к.п. бр. 1030 куќа - отстапена со повр-
шина 48 м2. 

К. О. КУНОВО 
И. Л. Број 29 к.п. бр. 299/2 објект — училишна зграда со 
површина 50 м2 и двор со површина 589 м2, училиштето 
е неактивно. 

К. О. ЛУКОВО 
И. Л. Број 8 к.п. бр. 520 објект - училишна зграда со 
површина 126 м2 и двор со површина 329 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. МУШКОВО 
И. Л. Број 116 к.п. бр. 1617 објект - училишна зграда со 
површина 123 м2 и двор со површина 1656 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ПЕНДАЌ 
П. Л. Број 68 к.п. бр. 947 објект - училишна зграда со 
површина 150 м2 и двор со површина 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. Број 25 к.п. бр. 333 објект куќа - отстапена со 
површина 126 м2 и двор со површина 500 м2, во висина 

, од 1/3 идеален дел. 

К. О. ПРИКОВЦИ 
И. Л. Број 106 к.п. бр. 443 објект - стара училишна 
зграда со површина 168 м2 и двор со површина 388 м2, 
училиштето е неактивно. 

К. О. СТРАЦИН 
П. Л. Број 210 к.п. бр. 510 објект куќа - отстапена со 
површина 64 м2 и двор со површина 500 м2. 
П. Л. Број 210 к.п. бр. 2360 објект куќа - отстапена со 
површина 103 м2 и двор со површина 378 м2. 
П. Л. Број 210 к.п. бр. 4553/2 објект куќа - отстапена со 
површина 97 м2 и двор со површина 500 м2. 
П. Л. Број 210 к.п. 5993 објект куќа - отстапена со 
површина 25 м2 и двор со површина 262 м2. 
П. Л. Број 7 к.п. бр. 3819 куќа - отстапена со површина 
55 м2, 4/15 идеален дел од објектот. 
П. Л. Број 7 к.п. бр. 3928 куќа - отстапена со површина 
72 м2, 4/15 идеален дел од објектот. 
П. Л. Број 7 к.п. бр. 3930 куќа - отстапена со површина 
96 м2 и двор 500 м^, 4/15 идеален дел. 

К. О. ТАТОМИР 
И. Л. Број 120 к.п. бр. 1280/1 куќи - отстапени со 
површина 360 м2. 
И. Л. Број 120 к.п. бр. 1473 куќа - отстапена со повр-
шина 48 м2. 

К. О. ТОПОЛОВИЌ 
И. Л. Број 65 к.п. бр. 1444 објект - училишна зграда со 
површина 180 м2 и двор со површина 1277 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ТРНОВАЦ 
П. Л. Број 157 К•П. бр. 1473/1 објект - училишна зграда 
со површина 174 м2 и двор со површина 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ФИИЛИПОВЦИ 
И. Л. Број 160 к.п. бр. 683 објект - училишна зграда со 
површина 276 м2 и двор со површина 1522 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ШЛЕГОВО 
И. Л. Број 263 к.п. бр. 2189 објект задружен дом со 
површина 710 м2 и двор со површина 500 м , неактивен. 

К. О. ШОПСКО РУДАРИ 
П. Л. Број 238 к.п. бр. 2885 објект на ССРНМ со повр-
шина 130 м2. 
П. Л. Број 241 к.п. бр. 2289 објект куќа - отстапена со 
површина 70 м2 и двор со површина 500 м2. 

К. О. КРАТОВО 
И. Л. Број 1487 К•П. бр. 42 објект антенски столб на 
локалното Радио Кратово со површина 31 м2. 
И. Л. Број 1506 к.п. бр. 796 објект Радио Кратово и 
Одделението за премер и катастар Кратово со повр-
шина 173 м2 и двор со површина 605 м2, само простори-
ите на Радио Кратово. 
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И. Л. Број 2831 к.п. бр. 986 објект паркиралиште на ул. 
„Св. Ѓорѓи Кратовски" со површина 963 м2. -
И. Л. Број 2831 к.п. бр. 1059 објект куќа - отстапена на 
ул. „Ѓ. Петров" со вкупна површина од 84 м2 и двор со 
површина 64 м2. 
И. Л. Број 2831 к.п. бр. 502 и 503 објект старо фудбал-
ско и кошаркарско игралиште со вкупна површина 8912 
м2. 
И. Л. Број 706 к.п. бр. 2134 објект куќа - отстапена со 
површина 162 м2 и двор со површина 500 м2. 
И. Л. Број 706 к.п. бр. 2762 објект - Спомен костурница 
на паднатите борци со површина 1197 м2. 
И. Л. Број 2831 к.п. бр. 559 објект Зграда седиште на 
локалната самоуправа и на подрачните одделенија на 
Министерствата со површина 388 м2 и двор со повр-
шина 504 м2: 

- на приземје една просторија котлара, 
- во подрумскиот простор сите простории, 
- на кат 01 сите простории, 
- на кат 02, една сала. 

И. Л. Број 2831 к.п. бр. 977 објект муслимански гро-
бишта со површина 1100 м2. 
И. Л. Број 2831 к.п. бр. 2903,2904,2905, 2909/1,2909/2, и 
2910 објект градски гробишта со површина 8060 м2. 
И.Л. Број 932 к.п. бр. 976 и 978 објект стари гробишта 
со вкупна површина 7208 м2. 
И. Л. Број 140 к.п. бр. 984/1 објект пазариште со повр-
шина 1080 м2. 
И. Л. Број 2831 к.п. бр. 794/2 објект трафостаница со 
површина 37 м2. 
И. Л. Број 238 к.п. бр. 799 објект стара училишна 
зграда со површина 778 м2 и двор со површина 424 м2. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-1430/14 Претседател на Владата 
23 март 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1130. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.03.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОКИЈА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН Д ЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката^ и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Куманово. 

И. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. АГИНО СЕЛО 
П.Л. Број 42 к.п. бр. 1179/1 објект на МЗ со површина 
140 м2 и двор 6429 м2. 

К.О. АРБАНАШКО 
П.Л. Број 51 к.п. бр. 778 објект задружен дом со повр-
шина 200 м2 и двор со површина 500 кг, без 2-те просто-
рии на месна канцеларија. 
П.Л. Број 108 к.п. бр. 780 објект стара месна канцела-
рија со површина 130 м2 и двор со површина 1741 м2, 
неактивна. 

К.О. БАЈЛОВЦЕ 
П.Л. Број 136 к.п. бр. 17/144/1 објект-задружен дом со 
површина 470 м2 и двор со површина 7400 м2, без про-
сториите на училиштето на кат 01 кое е активно. 
П.Ј1. Број 253 к.п. бр. 17/144/2 објект-задружен дом со 
површина 410 м2 и двор со површина 4100 м2, без про-
сториите на месната канцеларија. 
П.Ј1. Број 55 к.п. бр. 3/265 објект куќа-отстапена со 
површина 488 м2 и двор со површина 2200 м2, 2/12 иде-
ален дел. 
П.Л. Број 54 к.п. бр. 3/267 објект куќа-отстапена со 
површина 200 м2 и двор со површина 2300 м2, 2/12 иде-
ален дел. 

К.О. БЕДИЊЕ 
П.Л. Број 33 к.п. бр. 571 објект на МЗ со површина 83 
м2 и двор 1193 м2. 

К.О. БЕЉАКОВЦЕ 
П.Л. Број 103 к.п. бр. 1926 објекти на МЗ со површина 
305 м2 и двор 1169 м2. 
П.Л. Број 290 к.п. бр. 1275 куќа-отстапена со површина 
94 м2,1/2 идеален дел. 

К.О. ВИНЦЕ 
П.Л. Број 11 к.п. бр. 3274 објект стара полициска ста-
ница со површина 77 м2 и двор со површина 486 м2. 

К.О. ГОРНО КОШАРЕ 
П.Л. Број 18 к.п. бр. 1748 објект задружен дом со повр-
шина 545 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 34 дел од к.п. бр. 828/1 објект фудбалско 
игралиште со соблекувални, зграда со површина 28 м2 и 
игралиште 28462 м2. 

К.О. ГОШИНЦЕ 
П.Л. Број 122 к.п. бр. 1073 објект куќа-отстапена со 
површина 48 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. ГРАДИШТЕ 
П.Л. Број 73 к.п. бр. 3193 објект задружен дом со повр-
шина 100 м2 и двор со површина 1506 м2. 
П.Л. Број 9 к.п. бр. 1225, објект на месна канцеларија 
со површина 250 кг, без просториите на амбулантата и 
на месната канцеларија. 

К.О. ДЕЈЛОВЦЕ 
П.Л. Број 210 К•П. бр. 1112 објект Ловечки дом со повр-
шина 100 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 42 к.п. бр. 27/76 објект куќа-отстапена со 
површина 500 м2 и двор со површина 500 м2, 3/24 иде-
ален дел. 

К.О. ДОБРОШАНЕ 
П.Л. Број 88 к.п. бр. 1038 објект задружен дом со повр-
шина 270 м2 и двор со површина 347 м2. 
П.Л. Број 88 к.п. бр. 1050 објект фудбалско игралиште 
со соблекувални, зграда со површина 55 м2 и игралиште 
6590 м2. 

К.О. ДОВЕЗЕНЦЕ 
П.Л. Број 61 к.п. бр. 688 објект на МЗ со површина 182 
м2 и двор 519 м2. 
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К.О. ДОЛНО КОШАРЕ 
П.Л. Број 36 к.п. бр. 1987 објект-Младниски дом со 
површина 210 м2, двор 4352 м2. 

К.О. ЖЕЉУВИНО 
П.л. Број 35 к.п. бр. 10/201 објект куќа-отстапена со 
површина 178 м2 и двор со површина 500 м2, 4/16 иде-
ален дел. 

К.О. КЛЕЧОВЦЕ 
П.Л. Број 98 к.п. бр. 2253/1 објект задружен дом со Ј 
површина 635 м2 и двор со површина 1858 м2, без 2-те 
простории на месната канцеларија на кат 01. 
П.Л. Број 98 к.п. бр. 2008 објект поранешен противпо-
жарен дом со површина 100 м2 и двор со површина 249 , 
м2, неактивен. 
П.Л. Број 98 дел од к.п. бр. 2104 објект фудбалско 
игралиште со соблекувални, зграда со површина 40 м2. 
П.Л. Број 564 к.п. бр. 2214 објект воденица со повр-
шина 140 м2. 

К.О. КОКОШИЊЕ 
П.Л. Број 65 к.п. бр. 1738 објект задружен дом со повр-
шина 436 м2, неактивен. 

К.О. КОЛИЦКО 
П.Л. Број 48 к.п. бр. 1312 објект на МЗ со површина 70 
м2 и двор 1116 м2. 

К.О. КОПАЊЕ 
П.Л. Број 39 к.п. бр. 487 објект кука-отстапена со повр-
шина 33 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. ЛИПКОВО 
П.Л. Број 14 к.п. бр. 2026 објект задружен дом со повр-
шина 608 м2 и двор со површина 1884 м2, без простори-
јата на месната канцеларија. 
П.Л. Број 225 к.п. бр. 313/1 објект на МЗ со површина 
161 м2. 

К.О. ЛОЈАНЕ 
П.Л. Број 372 к.п. бр. 1170/1 објект задружен дом ех> 

« површина 270 м2 и двор со површина 1771 м2, неакти-
вен. 

К.О. ЉУБОДРАГ 
П.Л. Број 24 к.п. бр. 315/1 објект задружен дом со 
површина 330 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. МАТЕЈЧЕ 
П.Л. Број 194 к.п. бр. 3201/1 објект задружен дом со 
површина 761 м2, без просторната на месната канцела-
рија на кат 01. 

К.О. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ 
П.Л. Број 766 К•П. бр. 4176/2 објект задружен дом со 
површина 700 м2. 
П.Л. Број 765 к.п.>бр. 4178/1 објект поранешна полици-
ска станица со површина 146 м^и двор со површина 500 
м2, без просториите на месната канцеларија. 
П.Л. Број 765 к.п. бр. 4177 објект фудбалско игра-
лиште. 
П.Л. Број 618 к.п. бр. 1150 објект куќа-отстапена со 
површина 63 м2 и двор со површина 500 м2 ,2/4 идеален 
дел. 

К.О. НИКУЉАНЕ 
И.Л. Број 183 К•П. бр. 3901 објект задружен дом со 
површина 850 м2. 

К.О. НОВО СЕЛО 
П.Л. Број 95 к.п. бр. 531 објект на МЗ со површина 60 
м2. 

К.О. НОВОСЕЛ>АНЕ 
П.Л. Број 48 к.п. бр. 1141 објект куќа-отстапена со 
површина 100 м2 и двор со површина 500 м2,1/4 идеален 
дел. 

К.О. ОРАШАЦ 
П.Л. Број 36 к.п. бр. 2100/1 објект задружен дом со 
површина 627 м2, без 3-те простории на месната канце-
ларија на кат 01. 
П.Л. Број 36 јс.п. бр. 2100/1 објект Млин со површина 
12? м2. 
К.О. ОРАХ 
П.Л. Број 71 к.п. бр. 3041/2 објект на МЗ со површина 
104 м2. 
П.Л. Број 99 к.п. бр. 1577 објект куќа - отстапена со 
површина 78 м2 и двор со површина 500 м2,1/2 идеален 
дел. 

К.О. ОРИЗАРЕ 
П.Л. Број 262 к.п. бр. 665 објект на МЗ со површина 
141 м2 и двор 500 м2. 
К.О. ОПАЕ 
П.Л: Број 231 к.п. бр. 902 објект воденица со површина 
бб м2. 

К.О. ОТЉА 
П.Л. Број 170 к.п. бр. 993 објект задружен дом со повр-
шина 890 м2. 
П.Л. Број 170 к.п. бр. 993 објект на МЗ со површина 
138 м2, неактивна. 
К.О. ПЕЗОВО 
П.Л. Број 44 к.п. бр. 1502 објект МЗ со површина 150 
м2. 

К.О. ПЕЛИНЦЕ 
П.Л. Број 15 к.п. бр. 9/271 објект задружен дом со 
површина 231 м2 и двор со површина 369 м2. 
П.Л. Број 257 к.п. бр. 9/270 објект на МЗ со површина 
100 м2 и двор 500 м2. 

К.О. ПРОЕВЦЕ 
П.Л. Број 384 к.п. бр. 467 објект градски базен со со-
блекувални, зграда со површина 339 м . 
П.Л. Број 51 к.п. бр. 468 објект Хотел „Ку•ба" со повр-
шина 1136 м2, 
П.Л. Број 51 к.п. бр. 492 објект ресторан „Стара бања" 
со површина 200 кг, 
П.Л. Број 51 к.п. бр. 491 објект стар стационар на бања 
со површина 216 м^, 

П.Л. Број 51 к.п. бр. 770 објект стар стационар. 

К.О. ПЧИЊА П.Л. Број 85 к.п. бр. 2401/2 објект задружен дом со 
површина 171 м2, без 3-те простории на месната канце-
ларија на кат 01. 

К.О. РЕЖАНОВЦЕ 
П.Л. Број 169 к.п. бр. 1093/1 објект задружен дом со 
површина 195 м2, без 4-те простории на училиштето на 
кат 01. 
К.О. РЕЧИЦА 
П.Л. Број 296 к.п. бр. 583/2 објект на МЗ со површина 
195 м2 и двор 805 м2. 
П.Л. Број 99 дел од к.п. бр. 583/1 објект фудбалско 
игралиште. 

К.О. РОМАНОВЦЕ 
П.Л. Број 213 К•П. бр. 2699 објект на МЗ со површина 
150 м2 и двор 780 м2, без просторијата на месна канцела-
рија. 
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П.Л. Број 1036 к.п. бр. 5053/2 објект Младински дом со 
површина 120 м2 и двор со површина 102 м2. 

К.О. РОПАЉЦЕ 
П.Л. Број 23 к.п. бр. 839 објект на МЗ со површина 90 
м2 и двор 322 м2. 

К.О. РУЃИНЦЕ 
П.Л. Број 107 к.п. бр. 1201 објект на МЗ со површина 
228 м2. 

К.О. СКАЧКОВЦЕ 
П.Л. Број 18 к.п. бр. 1290 објект на МЗ со површина 
115 м2 и двор 311 мѓ. 

К.О. СЛУПЧАНЕ 
П.Л. Број 475 К•П. бр. 1727 објект задружен дом со 
површина 534 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. Број 2 к.п. бр. 31 објект фудбалско игралиште со 
соблекувални, зграда со површина 54 м2. 

К.О. СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
И.Л. Број 318 к.п. бр. 3861 објект задружен дом со 
површина 650 м2 и двор со површина 508 м , без просто-
риите на месната канцелариј•а. 

К.О. СТЕПАНЦЕ 
П.Л. Број 42 к.п. бр. 8 објект на МЗ со површина 150 м2 

и двор со површина 500 м2, без просториите на месната 
канцеларија. 

К.О. СТРЕЗОВЦЕ 
П.Л. Број 59 к.п. бр. 978 објект задружен дом со повр-
шина 780 м2 и двор со површина од 500 м2. 

К.О. СТУДЕНА БАРА 
П.Л. Број 58 к.п. бр. 1451 објект на МЗ со површина 
156 м2 и двор 415 м . 
П.Л. Број 200 дел од к.п. бр. 3499 објект фудбалско 
игралиште со соблекувални, зграда со површина 97 м2. 

К.О. ТАБАНОВЦЕ 
П.Л. Број 166 к.п. бр. 2838 објект задружен дом со 
површина 720 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л. Број 167 к.п. бр. 2833 објект на стара општина со 
површина 228 м2, без просториите на училиштето и 
месната канцеларија. 
П.Л. Број 128 к.п. бр. 2646 објект куќа - отстапена со 
површина 284 м2 и двор со површина 500 м2, 1/10 иде-
ален дел. 

К.О. УМИН ДОЛ 
П .л. Број 73 К•П. бр. 197/1 објект на МЗ со површина 
221 м2, без просторијата на месната канцеларија. 

К.О. ЧЕЛОПЕК 
И.Л. Број 596 К•П. бр. 3686 објект задружен дом со 
површина 526 м2 и двор со површина 500 м2, 

К.О. ЧЕТИРЦЕ 
И.Л. Број 139 к.п. бр. 1928 објект задружен дом со 
површина 373 м2 и двор со површина 2183 м2. 
И.Л. Број 233 к.п. бр. 1521, објект фудбалско игра-
лиште со соблекувални, зграда ск> површина 31 м2. 
К.О. КУМАНОВО 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 3114 објект Занаетчиски дом со 
површина 621 м2 без просториите на Историскиот ар-
хив. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 7567/2 објект на МЗ „III 
МУБ" со површина 92 м2. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 14608/3 објект на МЗ „Г. Дел-
чев". 

П.Л. Број 10010 к.п. бр. 8914 објект на МЗ „Б..Шабани" 
со површина 92 м2. 
П.Л. Број 3832 к.п. бр. 5195 објект на МЗ „X. Т. Ќар 
п о т " со површина 82 м2 и двор 2430 м2. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2658 објект на МЗ „11 Октом-
ври" со површина 92 м2 и двор 248 м2. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 3617 објект на МЗ „И Ноем-
ври" со површина 91 м . 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 4781 објект на МЗ „Т. Мендол" 
со површина 195 м2 и двор 22 мг. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 7340 објект на МЗ ЈБ. С. -
Гојчо". 
П.Л. Број 4907 к.п. бр. 1058 објект на МЗ „Перо Чичо" 
со површина 92 м2. 
П.Л. Број 5400 к.п. бр. 5496 објект на МЗ „Центар". 
П.Л. Број 10008 и 10010 к.п. бр. 5518 и 11075 објект на 
поранешно општествено политички организации - ко-
митет со површина 809 м2. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 6853 простории на Клуб на 
воени инвалиди. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 6853 простории на Здружение 
на воени инвалиди. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 3095 и 30% објект простории на 
Ловечко друштво. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 3092 објект Спортско рибо~ 
ловно друштво со површина 12 м2. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 539/1 објект Феријален дом со 
површина 124 м2. 
П•Л. Број 2354 к.п. бр. 577 објект Пензионерски дом со 
површина 937 м2 и двор со површина 2326 м2. 
П.Л. Број 9774 к.п. бр. 4268/2 објект Противпожарен 
дом со површина 750 кг и двор со површина 1856 м2, без 
просториите на противпожарната единица при МВР и 
на Министерството за одбрана. 
П.Л. Број 9797 к.п. бр. 2513 објект Црвен крст со повр-
шина 285 м2 и двор со површина 435 кг, без просториите 
на први кат во кои се сместени подрачните единици на 
министерствата. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2232 објект летна кино сцена. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2603 објект Сојуз на слепи со 
површина од 40 м2 и двор со површина 93 м2. 
П.Л. Број 1345 к.п. бр. 2558/1 објект Сојуз на глуви со 
површина 161 м2 и двор со површина 252 м2. 
П.Л. Број 3190 к.п. бр. 2229 објект - куќа отстапена со -
површина 139 м2 и двор со површина 6 м2 ,1/2 идеален 
дел. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Мла-
дински совет. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Орга-
низација на жени. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Сојуз 
за спорт и рекреација на инвалиди. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Еко-
лошко друштво „Липа". 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Здру-
жение на земјоделци. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Еко-
лошко друштво „Јавор". 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2484 објект простории на Здру-
жение на стечајни работници. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2596 објект Зграда на општина 
со површина 832 м2и двор со површина 1030 м2: 

- подрум - цел подрум без 2-те простории на РМ. / 
- приземје - 2 гаражи и останатиот дел од призем-
јето без 1-та канцеларија на РМ. 
- кат 0 1 - 9 канцеларии. 

П.Л. Број 10008 к.п. бр. 2596 објект Архива на општина 
со површина 150 м2, само 2 простории. 
П.Л. Број 10008 к.п. бр. 3011 објект4 општинска зграда 
со површина 2116 м2 и двор со површина 975 м2. 
подрум - 2 целини (или 1/2 подрум). 
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III Запишувањето на правото на сопственост на нед-
вижниот имот од точка II од ова решение ќе го спро-
веде Републичката геодетска управа по спроведува-
њето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 23 1430/17 Претседател на Владата 
23 март 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1131. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр.59/96) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата* одржана на 23.03.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА БЕРОВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I.Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Берово. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. ВЛАДИМИРОВО 
Пл. 802 кп.бр. 13/588 зграда во површина од 87 м2 -
приватна зграда. 
Пл. 802 кп.бр. 13/397 зграда во површина од 87 м2 -
штала. 
Пл. 802 кп.бр. 13/643 дел од зграда-плевна. 
Пл. 360 кп.бр. 13/579 зграда во површина од 103 м2, без 
просторијата во која е сместена Месната канцеларија. 
Пл. 251 кп.бр.13/399 зграда во површина од 600 кг и 
дворно место во површина од 681 м2 - Задружен дом. 

К.О. БУДИНАРЦИ 
И.Л. 223 кп.бр. 4420 објект-магацин во површина од 262 
м2 и двор во површина од 244 м2. 
И.Л. 223 кп.бр. 4427 зграда во површина од 57 м2 и двор 
во површина од 500 м . 
И.Л. 223 кп.бр. 4579 зграда-Задружен дом во површина 
од 266 м2, двор во површина 45 м2, без просторијата во 
која е сместена Месната канцеларија. 
И.Л. 123 кп.бр. 4578 зграда-продавница во површина од 
1060 м2. 
И.Л. 223 кп.бр. 4881/1 зграда-магацин во-површина од 
45 м2. 

К.О. ДВОРИШТЕ 
Пл. 112 кп.бр. 19/14-3 зграда во површина од 500 м2. 
К.О. МАЧЕВО 
Имотен лист 173 кп.бр. 655 зграда-Задружен дом во 
површина од 112 м2 и двор во површина од 28 м2 која се 
состои од продавница и сала. 
Имотен лист 173 кп.бр. 656 зграда-продавница во повр-
шина од 88 м2. 

К.О. НЕГРЕВО 
Имотен лист 109 кп.бр. 2882 зграда-Задружен дом во 
површина од 480 м2 се состои од сала, продавница и 
магацин. 

Имотен лист НО кп.бр. 2752 зграда-училипгге неак-
тивно во површина од 191 м2 и двор во површина од 
3.670 м2. 

К.О. МИТРАШИНЦИ 
Имотен лист 335 кп.бр. 9443 зграда-сгара полициска 
станица не се к о р и с т во површина од 95 м2. 
Имотен лист335 кп.бр. 9475 зграда-магацин не се кори-
сти во површина од 279 м2. 
Имотен лист 335 кп.бр. 9502 зграда-продавница не се 
користи во површина од 98 м2. 

К.О. ПАНЧАРЕВО 
Имотен лист 335 идеален дел од 19/23 кп.бр. 3740 зграда 
1 - сала, кафеана, две продавници, четири магацински 
простории, две помошни простории во површина од 569 
кг и зграда 2 - кафеана и продавница - корисник 3 3 
„Панчаревка" во висина на идеалниот дел од 19/23 и 
зграда 3 во површина од 229 м2 и двор во површина од 
1.869 м2 во висина на идеалниот дел од 19/23. 

К.О. РАТЕВО 
Пл. 270 кп.бр. 21/39 зграда-Задружен дом-две продав-
ници^ магацин сала во површина од 590 кг и двор во 
површина од 500 м2. 

Пл. 270 кп.бр. 22/68 во површина од 200 м2 зграда. 

К.О. РОБОВО 
Поседовен лист број 7 кп.бр. 1384 зграда-Задружен дом 
во површина од 650 м2 двор во површина од 80 м2. 
Поседовен лист број 181 кп.бр. 1429 куќа-од приватно 
лице во површина од 32 м2. 
К.О. РУСИНОВО 
Поседовен лист број 320 кп.бр. 10/279 зграда-магацин 
во површина од 150 м2. 
Поседовен лист број 475 кп.бр. 10/635 зграда-старо учи-
лиште неактивно во површина од 160 м2 и двор во повр-
шина од 1142 м2. 

К.О. СМОЈМИРОВО 
Поседовен лист број 233 кп.бр. 2123 зграда-задружен 
дом-сала, продавница, помошна просторија во повр-
шина од 462 м2. 

К.О. УМЛЕНА 
Поседовен лист број 126 кп.бр. 2461 и тоа објектот кој 
го користи Месната заедница-сала, продавница, помо-
шен објект. 
Поседовен лист број 466 кп.бр. 2455 зграда-магацин во 
површина од 188 м2. 

К.О. Ц Р Н И К . 
Имотен лист број 262 кп.бр. 3685 зграда-задружен дом 
во површина од 245 м2. 
Имотен лист број 262 кп. бр. 3732 зграда во површина 
од 135 м . 

К.О. ЧИФЛИК 
Поседовен лист број 123 кп.бр. 1371 зграда-задружен 
дом - сала и Основно училиште во површина од 360 м2, 
без просторијата на училиштето. 
Поседовен лист број 118 кп.бр. 1600 воденица во повр-
шина од 60 м2 во висина на 2/24 идеален дел. 
К.О. ПЕХЧЕВО 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 283 зграда-задружен 
дом - библиотека, кино сала, продавница и канцеларија 
во површина од 639 м2 и двор во површина од 297 кг, и 
тоа само делот од објектот кој го користи „Млечна". 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 423 зграда во површина 
од 30 м2. 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 1004 зграда-комуиални 
дејности во површина од 56 м2. 
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Поседовен лист број 781 кп.бр. 1005 зграда-помошен 
објект - комунални дејности во површина од 41 м2. 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 1006/1 зграда-пензи-
онерски дом во површина од 95 м2 двор во површина од 
1485 м2. 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 1068/1 објект-сала во 
површина од 314 м2, двор во површина од 585 м2. 
Поседовен лист број 781 кп.бр. 1767/2 објект-колиба во 
површина од 109 м2. 

К.О. БЕРОВО 
Поседовен лист број 2310 кп.бр. 1105/1 зграда стар 
Здравствен дом во површина од 460 м2. 
Поседовен лист број 2310 кп.бр. 1313 зграда стар суд со 
помошен објект во површина од 292 м2. 
Поседовен лист број 2310 кп.бр. 1479 зграда национали-
зирана во површина од 71 м2 двор 193 м2. 
Поседовен лист број 2310 кп.бр. 1776/1 две згради -
Собрание на Општина Берово и Управа за јавни при-
ходи во површина од 495 м2. 

- Зграда 1 СО-подрумски простории (кујна, котлара 
и магацински простор). 

- Приземје-една просторија и сала. 
- Спрат - 7 простории. 

Поседовен лист број 2310 кп.бр. 1997 помошен објект 
во површина од 36 м2 двор во површина од 147 м2. 
Поседовен лист број 2310 кп.бр. 2155 зграда-семејна во 
повшрина од 98 м . 
Поседовен лист број 2344 кп.бр. 561/3 сала на ДТВ 
„Партизан" во површина од 532 м2 и двор 707 м2. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа, по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

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

Бр. 23-1430/1 Претседател на Владата 
23 март 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1132. 

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната само-
управа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Гевгелија. 

И. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. БОГДАНЦИ 
П.Л Број 537 к.п. бр. 139 Објект-училишна зграда со 
површина 2339 м2 и: двор со површина 4886 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л Број 2210 к.п. бр. 1699 објект задружен дом со 

површина 800 м2 двор со површина 320 м2,без просто-
ријата на библиотеката. 

П.Л 2045 к.п. бр. 718 објект-фудбалско игралиште. 
П.Л Број 2045 к.п. бр. 1103 објект стара полициска 
станица со површина 108 м2 и двор со површина 217 м2, 
неактивна. 
П.Л Број 536 к.п. бр. 140 објект-Хотел ресторант со 
површина 390 м2 и двор 982 м2. 
П.Л Број 2045 к.п. бр. 1129,1153 објект-стара општин-
ска зграда 1 со површина 547 м2., двор 411 м2. 
П.Л Број 2045 к.п. бр. 1154,1155 објект-стара општин-
ска зграда 2 со површина 153 м2, двор 1695 кг, без трите 
простории на Р Македонка. 
П.Л. Број 800 к.п. бр. 966/3 стара училишна зграда со 
површина 381 м2. 

К.О. БОГОРОДИЦА 
П.Л Број 152 к.п. бр. 3009 Објект-стара училишна 
зграда со површина 273 м2 и двор со површина 1855 м2, 
училиштето е неактивно. 
И.Л Број 33. к.п. бр. 1119, 2030 објект стар задружен 
дом со површина 733 м2 и двор со површина 2374 м2, без 
просторијата на амбуланта. 

К.О. ГАБРОВО 
П.Л Број 38 к.п. бр. 3/1 Објект-стара училишна зграда 
со површина 276 м2 и двор со површина 2020 м2, учи-
лиштето е неактивно. 

К.О. ДАВИДОВО 
И.Л Број 347 к.п. бр. 769 објект - Младински дом со 
површина 953 м2. 
И.Л Број 80 к.п. бр. 1554 објект-преноќиште ан со 
површина 132 м2. 

К.О.ДУРУТЛИ 
Куќи (5) отстапени од П.Л. 2. 

К.О. ЃАВАТО 
П.Л Број 1 к.п. бр. 1493 објект Младински дом со повр-
шина 650 м2. 
П.Л Број 1 к.п. бр. 1547 објект продавница и кафана со 
површина 120 м2. 

К.О. КОВАНЦИ 
К.п. бр. 28/1 објект-културен дом со површина 300 м2 и 
двор со површина 150 м . 

К.О. КОНСКО 
П.Л Број 123 к.п. бр. 12/115 објект куќа-отстапена со 
површина 20 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л Број 127 к.п. бр. 1/18-6 објект-одморалипгге 
Смрдлива вода. 

К.О. МИРАВЦИ 
П.Л Број 234 к.п. бр. 1587 Објект-стара училишна 
зграда со површина 582 м2 и двор со површина 7125 м2, 
училиштето е неактивно. 
П.Л Број 81 к.п. бр. 2215 објект задружен дом со повр-
шина 760 м2 и двор со површина 1438 м2, без простори-
ите на библиотеката и месната канцеларија. 
П.Л Број 1023 к.п. бр. 1663 објект куќа-отстапена со 
површина 147 м2. 
П.Л Број 1023 к.п. бр. 2211 објект куќа-отстапена со 
површина 132 м2 двор 141 м2. 

К.О. МОИН 
И.Л Број 61 к.п. бр. 706 објект задружен дом со повр-
шина 570 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. МАРЗЕНЦИ 

И.Л Број 769 к.п: бр. 656 објект-младински културен 
дом со површина 252 м2 и двор со површина 36 м2. , 
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К.О. НЕГОРЦИ 
П.Л Број 1027 к.п бр. 3274 објект-месна заедница со 
површина 307 м2, двор 135 м2, без просториите на месна 
канцеларија. 
П.Л Број 10 к.п. бр. 3240 објект-младински културен 
дом во изградба. 

К.О. НИКОЛИЌ 
П.Л Број 6 К«П. бр. 437 објект-младински културен дом 
со површина 356 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. НОВ ДОЈРАН 
П.Л Број 123 к.п. бр. 555/1 објект-културен дом со 
површина 1472 м2 и двор со површина 500 м2, без про-
сториите на месна канцеларија. 

К.О. НОВО КОНСКО 
И.Л Број 257 К•П. бр. 193 објект-младински културен 
дом со површина 321 м2 и двор со површина 884 м . 

К.О. ОРГАНЃАЛИ , 
Сите куќи (11) отстапени по П•О. 13. 

К.О. ПЕТРОВО 
П.Л Број 94 к.п. бр. 7/18 објект-младински културен 
дом.' 
П.Л Број 89 к.п. бр. 11/78 објект задружен дом, со повр-
шина 150 м2 и двор 415 м2. 

К.О. ПРДЕЈЦИ 
И.Л Број 103 К•П. бр. 1478 Објект-стара училишна 
зграда со површина 120 м2 и двор со површина 3075 м2, 
училиштето е неактивно. 
И.Л Број 103 к.п. бр. 1478 Објект-амбуланта со месна 
заедница со површина 90 м2 и двор со површина 3075 м2, 
без просториите на амбулантата. 
И.Л Број 471 к.п. бр. 1620/1 објект-младински дом. 
И.Л Број 471 к.п. бр. 1620/1 објект-куќа со површина 
165 м2. 

К.О. СЕВЕНДВКЛИ 
Куќи отстапени (3) на поседовен лист 131. 
Куќи отстапени (8) на поседовен лист 1. 

К.О. СЕЛЕМЛИ 
И.Л Број 23 К•П. бр. 253 објект младински дом со повр-
шина 141 м2 и двор со површина 500 м2. 

К.О. СЕРМЕНИН 
П.Л Број НО к.п« бр. 36/134 Објект-училишна зграда со 
површина 366 м2 и двор со површина 600 м2, училиш-
тето е неактивно и 
Објект - Младински дом во изградба, на поседовен лист 
196, к.п. бр. 36/192. 

Куќи отстапени (2) на поседовен лист 113. 

К.О. СМОКВИЦА 
И.Л Број 70 к.п. бр. 1250 објект младински дом со 
површина 180 м2. 
И.Л Број 294 к.п. бр. 1341 објект-куќа со површина 183 
м2, во висина од 10/11 идеален дел. 
К.О. СРЕТЕНОВО 
П.Л Број 205 к.п. бр. 75/1 објект-самопослуга со повр-
шина 131 м2. 

К.О. СТАР ДОЈРАН 
П.Л Број 14 к.п. бр. 88/1 Објект-месна заедница со 
површина 81 м2 и двор со површина 7771 м2, активна. 
П.Л Број 14 к.п. 6рв 88/1 Објект-комунално претприја-
тие со површина 81 м2 и двор со површина 7771 м2, 
активен. 

П.Л Број 153 к.п. бр. 87/2 објект на Солун - одмора-
лиште и продавници со површина 150 м2. 
П.Л Број 4; к.п. бр. 79, објект - Дрвен ресторан, со 
површина 215 м2 и двор 500 м2, неактивен. 
П.Л Број 4, к.п. бр. 125/1, објект - 2 станбени згради, со 
површина 427 м2 и двор 500 м2. 
Објект Саат кула. 
Објект стара бања амам. 

К.О. СТОЈАКОВО 
И.Л Број 353 К•П. бр. 7817 објект задружен дом со 
површина 816 м2 и двор со површина 2349 м2. 
И.Л Број 353 к.п. бр. 7600 објект ресгорант на Винојуг 
со површина 556 кг и двор со површина 1209 м2, без 
просторијата на Месната канцеларија. 

К.О. ФУРКА / 
П.Л Број 59 к.п. бр. 2291 објект задружен дом со повр-
шина 650 м2 и двор со површина 500 м2. 
П.Л Број 167 к.п. бр. 3304 објект амбуланта со месна 
заедница, активна, без просториите на амбулантата. 
- 3 објекти поранешни на армијата во распаѓање. 

К.О. ХУМА 
П.Л Број 54 к.п. бр. 22/239 објект-продавница со повр-
шина 88 м2 и двор 62 м2. 
П.Л Број 151, 4 куќи отстапени. 

К.О. ЦРНИЧАНИ 
П.Л Број 2 к.п. бр. 542/1 објект задружен дом со повр-
шина 240 м2 и двор со површина 500 м2. 
2 објекта паткарници (за чување на живина). 
К.О. ЏУМАБОС 
П.Л Број 7, 2 куќи отстапени. 

К.О. ГЕВГЕЛИЈА 
П.Л Број 2 к.п. бр. 457/1 Објект-сгара училишна зграда 
на ОУ Владо Кантарџиев со површина 1078 м2 и двор со 
површина 1857 м2, училиштето е неактивно. 
П.Л Број 2 к.п. бр. 457/2 Објект - на АМСМ со повр-
шина 408 м2 и двор со површина 1220 м2. 
П.Л Број 2 к.п. бр. 625 Објект-поранешен Пионерска 
дом, со површина 172 м2 и двор со површина 524 м2, 
неактивен. 
П.Л Број 322 к.п. бр. 2351 објект-стара зграда на Осно-
вен суд со површина 340 м2 и двор 240 м2, активен. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 1928 објект-нов објект на МЗ 
Нов дом, активен. 
П.Л Број 230 к.п. бр. 2029 објект - Радио Телевизија 
Гевгелија со површина 490 м2 и двор 36 м2. 
П.Л Број 1622 к.п. бр. 4586 објект поранешен малогра-
ничен премин со површина 81 м2, неактивен. 
П.Л Број 4729 к.п. бр. 869 објект-зграда на поранешен 
Комитет со површина 202 м2 и двор 664 м2 активна. 
П.Л Број 64 к.п. бр. 2274 објект-стара зграда на Радио 
Гевгелија со површина 75 м . 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2293/1 објект-продавница на 
улица Д. Влахов со површина 46 м2 и двор 34 м2, ак-
тивна. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2350 објект-куќа (помошен об-
јект) со површина 23 м2 и двор 50 м2. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2735 објект куќа - продавница со 
површина 56 м2 и двор 152 м 2 . " 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2931/21 објект куќа со површина 
90 м2. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2003 објект куќа до Театар со 
површина 210 м2 и двор 181 м2. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 1965 објект куќа-продавница со 
површина 32 м2. 
П.Л Број-4439 к.п. бр. 2599 објект фудбалско игра-
лиште, зграда со површина 93 м2 и двор 16081 м2. 
П.Л Број 64 к.п. бр. 1087 објјект-на борци, активен, со 
површина 448 м2 и двор 54 кг. 
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П.Л Број 64 к.п. бр. 1075 објект-Аеро клуб, активен, со 
површина 58 м2. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 1970 објект-деловни простории 
со површина 27 м2. 
П.Л Број 4439 к.п. бр. 2083 објект-Клуб на спортисти, 
активен, со површина 44 м2. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

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

Бр. 23-1430/6 
23 март 1999 година 

Скопје 

1133. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и, единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63Ѓ/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.03.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА СТРУГА ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Струга. 

И. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К. О. БЕЗЕВО 
П. Л. Број 74 к.п. бр. 759 објект на МЗ со површина 122 
м2. 
К. О. БРЧЕВО 
П. Л. Број 95 к.п. бр. 1295 Објект - училишна зграда со 
површина 111 м2 и двор со површина 863 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. Број 83 к.п. бр. 704 објект продавница со повр-
шина 73 м . 
К. О. БОГОЈЦИ 
П. Л. Број 57 к.п. бр. 724 Објект - стара училишна 
зграда со површна бб м2 и двор со површина 104 м2, 
училиштето е неактивно. 

К. О. ВЕВЧАНИ 
П. Л. Број 228 К•П. бр. 1236 објект задружен дом со 
површина 720 м2 и двор со површина 901 м2. 
П. Л. Број 706 к.п. бр. 498 објект на МЗ со површина 

149 м2 и двор 500 м2. 

К. О. ВЕЛЕШТА 
П. Л. Број 743 к.п. бр. 1070 објект задружен дом со 
површина 620 м2 и двор со површина 2305 м2. 
К. О. ВИШНИ 
П. Л. Број 119 к.п. бр. 1871 Објект - училишна зграда 
со површина 160 м2 и двор со површина 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 
- к.п. бр. 1774/5 објект Ловен дом со површина 86 м2. 

К. О. ГОРНА БЕЛИЦА 
П. Л. Број 704 к.п. бр. 2042 Објект - основно училиште 
со површина 25 м2 и двор со површина 4784 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ДЕЛОГОЖДИ 
П. Л. Број 326 к.п. бр. 397 Објект - старо училиште, 
училиштето е неактивно. 
П. Л. Број 326 к.п. бр. 397 Објект поранешни станови 
на полиција. 
П. Л. Број 322 к.п. бр. 184 објект на МЗ (стара пошта) 
со површина 170 м2 и двор 329 м2. 

К. О. ДОЛНА БЕЛИЦА 
П. Л. Број 147 к.п. бр. 828 објект задружен дом со 
површина 297 м2 и двор со површина 500 м2. 

К. О. ДРАСЛАЈ ЦА 
П. Л. Број 124 к.п. 439/2 објект задружен дом со повр-
шина 575 м2, неактивен. 

К. О. ЗБАЖДИ - ТЖАНОВО - ЛОКОВ 
П. Л. Број 115 К•П. бр. 2161 Објект - улилишна зграда 
на основно училиште во с. Збажди со површина 104 м5 и 
двор со површина 1300 м2, училиштето е неактивно. 

К. О. ЗАГРАЧАНИ 
П. Л. Број 25 к.п. бр. 606 објект задружен дом со повр-
шина 160 м2 и двор со површина 500 м2, неактивен. 

К. О. ЈАБЛАНИЦА - ЛАКАИЦА 
П. Л. Број 189 к.п. бр. 3176 објект на месна канцеларија 
со површина 120 м2, без просторијата на месната канце-

ларија . 

К. О. ЛАБУНИШТА 
П. Л. Број 839 к.п. бр. 755/1 објект задружен дом со 
површина 320 м2 и двор со површина 500 м , без просто-
риите на училиштето. 
П. Л. Број 839 к.п. бр. 755/2 објект на МЗ со површина 
207 м2, без 2-те простории на месната канцеларија. 

К. О. ЛУКОВО 
- к.п бр. 3702/2 објект полициска станица со површина 
269 м , само 1-та просторија на МЗ. 

К. О. МИСЛЕШЕВО 
П. Л. Број 274 к.п. бр. 3275 објект задружен дом со 
површина 339 м2. 

К. О. МИСЛОДЕЖДА 
П. Л. Број 5 к.п. бр. 1276 објект задружен дом со повр-
шина 442 м2 и двор со површина 1952 м2, без 2-те про-
стории на месната канцеларија. 

К. О. МОДРИЧ 
П. Л. Број 121 к.п. бр. 767 Објект - училишна зграда со 
површина 286 м2 и двор со површина 1376 м2, училиш-
тето е неактивно. 

П. Л. Број 122 к.п. бр. 854 објект задружен дом со 
површна 120 м2 и двор со површина 2640 м , неактивен. 

К. О. МОРОИШТА 
П. Л. Број 169 к.п. бр. 1266/2 објект продавница со 
површина 96 м2. 
П. Л. Број 169 к.п. бр. 942/4 куќа - отстапена со повр-
шина 60 м2. 

К. О. НЕРЕЗИ 
П. Л. Број 115 к.п. бр. 1873 објект задружен дом со 
површина 477 м2 и двор со површина 5140 м2. 
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К. О. ПИСКУПШТИНА 
П. Л. Број 82 к.п. бр. 208 објект куќа - отстапена со 
површина 40 м2. 
П. Л. Број 65 к.п. бр. 292 објект задружен дом со повр-
шина 130 м2 и двор со површина 1064 м2, без простори-
јат на амбулантата. 

К. О. ПОДГОРЦИ 
П. Л. Број 627 к.п. бр. 618 објект задружен дом со 
површина 563 м2 и двор со површина 528 м , без просто-
риите на училиштето и на амбулантата. 

К. О. ПРИСОВЈАНИ - ГЛОБОЧИЦА 
П. Л. Број 83 к.п. бр. 1358 Објект - училишна зграда на 
основно училиште во с. Присовјани со површина 170 м2 

и двор со површина 652 кг, училиштето е неактивно. 

К. О. РАДОЖДА 
И. Л. Број 52 к.п. бр. 191 Објект - училишна зграда со 
површина 160 м2 и двор со површина 881 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. СЕЛЦИ ~ БУРИНЕЦ 
П. Л. Број 52 к.п. бр. 191 Објект-училишна зграда со 
површина 160 м2 и двор со површина 881 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К. О. ТАШ-МАРУНИШТА 
П. Л. Број 107 к.п. бр. 2450/2 Објект - стара училишна 
зграда со површина 253 м2, училиштето е неактивно. 

К. О. СТРУГА 
П. Л. Број 1990 К•П. бр. 1337 објект Спомен куќа „В. 
Малески" со површина 52 м2. 
П. Л. Број 1990 к.п. бр. 2232 објект поранешна општин-
ска зграда со површина 1184 м2 и двор со површина 5059 
м2, само 50% од објектот. 
П. Л. Број 151 к.п. бр. 1430/1 објект Пензионерски дом 
површина 129 м2. 
П. Л. Број 3048 к.п. бр. 2228 објект Хотел Плажа со 
површина 725 м2 и двор со површина 1039 м2, објектот 
да се запише соодветно спрема процентуалното учество 
во изградбата на објектот од страна на Фонд за ПИОМ, 
Влада на РМ и Општина Струга. 
П. Л. Број 3047 к.п. бр. 2592/3 објект Хотел Галеб со 
површина 3181 м2 и двор со површина 9378 м2, објектот 
да се запише соодветно спрема процентуалното учество 
во изградбата на објектот од страна на Фонд за ПИОМ, 
Влада на РМ и Општина Струга. 
П. Л. Број 1990 к.п. бр. 121/1 објект стара зграда на 
Стружанка со површина 3182 м2 и двор со довршила 
4996 м2. 
П. Л. Број 1990 к.п. бр. 1237, објект зграда на Општина 
со површина 268 м2 и двор со површина 31 м2: 

- приземје - 4 простории., 
- кат 0 1 - 6 простории. 
- кат 0 2 - 7 простории. 
- поткровје во целост. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе *го 
спроведе Републичката геодетска управа по спроведу-
вањето на делбениот биланс меѓу новооснованите опш-
тини и општините од кои се издвоиле. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

1134. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 25 мај 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „КОЧО 

РАЦИН" - СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

УСО „Кочо Рацин" - Свети Николе се разрешуваат: 
- Делчо Петрушев, 
- Ѓорѓи Стојанов. 
2. За членови на Училишниот одбор на УСО „Кочо 

Рацин" - Свети Николе се именуваат: 
- Сашо Бошковски, раководител на ПЕ на Фондот 

за здравствено осигурување - Свети Николе, 
- Стево Петров, управник на Градски пазари во 

Свети Николе. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2557/1 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1135. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/93,48/93,21/98 и 25/99) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ " бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31 мај 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИ-

ЗАЦИЈА 
1.3а директор на Агенцијата на Република Македо-

нија за приватизација се именува м-р Слободанка Ри-
стовска, досегашен заменик на директорот на Агенци-
јата на Република Македонија за приватизација. 

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

Број 17-2840/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 23-1430/26 
23 март 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1136. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „АНТОН 

ПАНОВ" - СГРУМИЦА 
1. За вршител на должноста директор на Народниот 

театар „Антон Панов" - Струмица се именува: 
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на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

- Васка Таковска, дипл. историчар на уметноста со 
археологија. 

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

Број 17-2841/1 Претседател на Владата 
31 мај 1999 година 

Скопје 
1137. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија" („Службен весник на СРМ " 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Павле Марков се разрешува од функцијата јавен 
правобранител на Република Македонија. 

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

Број 17-2842/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1138. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗООЛОШКАТА ГРА-

ДИНА ВО БИТОЛА 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Зоолошката градина во Битола се именуваат: 
а) за претседател 
- Милан Илиевски, приватен стопанственик. 
б) за членови 
- м-р Алексадар Делов, дипл. градежен инж. вра-

ботен во ЈВП - Хидросистем „Стрежево" Битола. 
- Наим Сулејмани, дипл. инж. по телекомуникации. 
Од редот на вработените во Установата 
- Марика Димитријевска, книговодител, 
- Тони Савевски, ЗОО неговател. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2595/2 Претседател на Владата 
31 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1139. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со Член 35 

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

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

ТЕАТАР ВО ШТИП 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар во Штип се именуваат: 
а) за претседател 
- Бранко Дончевски, вработен во „Прогрес" - Ин-

жинеринг Штип 
б) за членови, 
- Стојан Коцев, вработен во АД за телекомуника-

ции „Македонски телекомуникации" во државна соп-
ственост - Подрачна единица - Штип, 

- Златка Милева, вработена во АД за осигурување 
„Македонија" - Филијала - Штип, 

Од редот на вработените во Театарот 
- Стојанче •Ангелов, секретар, 
- Трајче Кацаров, драматург. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2658/2 Претседател на Владата 
31 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1140. 

Врз основа ка член 11 став 3 од Законот за управата 
за јавни приходи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 80/93) и член 46 став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ " бр. 38/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 31 мај 1999 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА УПРАВАТА 

ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
1. За помошник на директорот на Управата за јавни 

приходи се именува Мирка Манговска, дипл. еконо-
мист, досегашен директор на Дирекцијата за јавни при-
ходи во Скопје. 

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

Број 17-2793/2 Претседател, на Владата 
31 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1141. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

СТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. За потсекретар во Министерството за локална 
самоуправа се назначува Аце Кочевски, доиш. градежен 
инженер. 

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

Број 17-2803/2 
31 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1142. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за стопанство се наз-
начува Киро Спанцев, дипл. инж. технолог. 

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

Број 17-2837/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1143. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство се наз-
начува Николина Трајаноска, дипл. инж. технолог. 

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

Број 17-2838/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1144. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува Мирјана Танковска, од должноста 
помошник на министерот за информации. 

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

Број 17-2844/2 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1145. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонка" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
'• * • 

1. За помошник на министерот за информации се 
назначува Димитар Ѓузелов, новинар. 

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

Број 17-2844/3 Претседател на Владата 
31 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1146. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

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

СПОРТ 

1. Се разрешува Таки Џиков, од должноста потсе-
кретар во Министерството за млади и спорт. 

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

Број 17-2787/2 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1147. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата „(Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ " бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н П Е-
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува д•р Драгољуб Арсовски, од должно-
ста потсекретар во Министерството за финансии, на 
негово барање, заклучно со 18.05.1999 година. 

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

Број 17-2711/2 
31 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1148. 
Врз основа на член 4 од Законот за приватизација на 

државниот капитал („Службен весник на РМ" бр. 37/96 
и 25/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.06.1999 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕН-

ЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ 
Член 1 

Во Упатството за начинот и постапката за водење 
евиденција на државниот капитал („Службен весник на 
РМ" бр. 37/96), во членот 1 став 1 и 2 и членот 4, став 3 
и пријавата на образецот, зборовите „Министерство за 
финансии" се заменуваат со зборовите „Агенцијата за 
приватизација". 

Член 2 
Членот 6 се брише. 

Член 3 
Ова упатство влегува во сила на наредниот ден од 

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

Број 23-2921/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1149. 

Врз основа на член 550 став 2 од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на РМ", бр. 28/96, 7/ 
97, 21/98, 37/98 и 63/98) и член 8 став 6 од Законот за 
сметководството („Службен весник на РМ" бр. 42/93, 
48/93, 6/95 и 32/98), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БИЛАНС-
НИТЕ ШЕМИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ И РЕОСИГУ-

РИТЕЛНИ ДРУШТВА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржи-
ната на билансните шеми за осигурителни и реосигури-
телни друштва. 

Член 2 
Субјектите од член 1 на овој правилник, ја искажу-

ваат состојбата на средствата, капиталот и обврските 
на образецот „Биланс на состојбата на д е н — - 1 9 — 
година", и приходите, расходите и резултатот од рабо-
тењето на образецот „Биланс на успехот во периодот 
од •—до 19 година", кои се составни делови 
на овој правилник. 

Член 3 
При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 

правилник, субјектот ги внесува податоците во опреде-
лените позиции од колоната 1, како и на ознаките на 
АОП од колоната 2, од групите на сметки и од смет-
ките, согласно со Уредбата за сметковниот план и Пра-
вилникот за содржината на одделните сметки во смет 
КОБНИОТ план, кои се однесуваат за оваа категорија на 
субјекти. 

Член 4 
Субјектите од член 1 на овој правилник, рекласифи-

кацијата на податоците од годишната сметка за 1998 
година на новите билансни шеми, ја вршат според пре-
гледите што се отпечатени кон овој правилник и се 
негов составен дел. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Број 07-7987/1 
25 мај 1999 година Министер, 

Скопје м-р Борис Стојменов, с.р. 
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ПРЕГЛЕД 
на групите на сметки и на сметките по одделни позиции (АОП) 

за рекласификација во новиот образец Биланс на состојба 
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1)Внесување на делот кој се однесува на поврзаните субјекти 
2) Намалување за делот кој се однесува на поврзаните субјекти 



21 јуни 1999 # ̂ л СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 36 - Стр• 2069 
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1)Внесување на делот кој се однесува на поврзаните субјекти 
2) Намалување за делот кој се однесува на поврзаните субјекти 

1150. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 2 јуни 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат: 
а) членовите 1, 3 и 5 од Одлуката за располагање и 

начинот на користење на водата за пиење од селскиот 
водовод, донесена од Советот на Месната заедница на 
село Велешта - Битола, бр. 17, на седницата од 25 
декември 1993 година и б) Одлуката за начинот на пла-
ќање на водата за пи&ње во село Велушина, донесена од 
Советот на Месната заедница во село Велушина - Би-
тола, бр. 18, на седницата од 25 декември 1993 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У.бр. 223/98 од 5 мај 1999 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актите озна-
чени под а) и б) во точката 1 од ова решение, затоа што 
се постави прашањето за нивната согласност с.о Уста-
вот, Законот за водите и Законот за комуналните деј-
ности. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 1 од 
Одлуката за располагање и начинот на користење на 
водата за пиење од селскиот водовод, бр. 17 од 

25.12.1993 год., е предвидено дека со оваа одлука се 
менува Одлуката за начинот на плаќање на водата за 
пиење, асфалтниот пат и слични комуналии за лица кои 
се доселуваат во с. Велушина. 

Во таа смисла надоместокот на водата за пиење се 
зголемува од 100 на 300 германски марки; надоместокот 
за користење на асфалтниот пат се определува во износ 
од 200 герм. марки, а лицата кои не учествувале во 
изградбата на водоводот и патот и немаат домашен 
водовод, се задолжуваат да платат износ од 1.000 герм. 
марки. 

Согласно членот 2 од Одлуката, сите граѓани што не 
го подмириле надоместокот за водата за пиење (една 
или повеќе години) се исклучуваат од водоводната 
мрежа, а за повторно приклучување се задолжуваат да 
платат како за нови приклучоци. 

Членот 3 од Одлуката предвидува на лицата иселени 
во странство засекогаш, да им се исклучи водоводната 
мрежа, бидејќи истата не се користи. 

Со членот 4 од Одлуката е предвидено дека на оние 
лица кои ќе се затекнат да наводнуваат од селскиот 
водовод, водата да им биде исклучена. 

Согласно ставот 1 на членот 5 од Одлуката, напла-
тата на потрошената вода ќе се врши по член на дома-
ќинство, а за оние кои не живеат во село Велушина (а 
поседуваат куќа и имот) ќе се наплаќа паушално. 

5. Исто така, Судот на седницата утврди дека Со 
точката 1 од Одлуката за начинот на плаќање на водата 
за пиење во село Велушина, бр. 18 од 25 декември 1993 
год., се врши измена на Одлуката бр. 33 од 30 декември 
1974 година. 
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Со точката 2 од Одлуката, се задолжуваат корисни-
ците на вода - жители на Месната заедница во с. Белу-
ли ина паушално по куќа даја плаќаат потрошената вода 
за пиење во износ од 100 денари годишно, доколку 
учествувале во одржувањето на водоводот. 

Со точката 3 од Одлуката, корисниците на вода за 
пиење кои не се жители во Месната заедница на село 
Велушина, се задолжуваат да плаќаат по 100 денари по 
член? доколку учествувале во одржувањето на водово-
дот. 

Согласно точката 4 на Одлуката, корисниците на 
вода за пиење кои не се жители во Месната заедница на 
село Велушина, а не учествувале во одржувањето на 
водоводот се задолжуваат да плаќаат по 500 денари, 
паушално по куќѓ за една година. 

Со оглед на тоа дека изградбата и реконструкцијата 
на водоводната мрежа во село Велушина е извршена по 
пат на самопридонес во 1946 година, односно 1968 го-
дина, Судот ги ценеше оспорените одлуки во однос на 
законите за местен самопридонес, што тогаш биле на 
сила. 

6. Имено, согласно член 1 од Законот за месниот 
самопридонес („Службен весник на НРМ" бр. 40/55) 
местен самопридонес, со цел за изградување на кому-
нални, стопански, здравствени, социјални и други об-
јекта, можеле да воведуваат општините, поодделни 
краишта на општините, улиците или групи на улици, 
селата и заселците. 

Обврзници на месниот самопридонес, според член 2 
став 1 од овој закон, биле сите граѓани постојано наста-
нете на подрачјето на кое се воведувал самопридоне-
сот, доколку не биле ослободени, според одредбите на 
овој закон, од обврската на учество во месниот само-
придонес. 

Самопридонесот бал еднаков за сите обврзници, а 
по правило, се воведувал за една календарска година 
(член 2 став 2 и член 3 став 1). 

Доколку објектот/ за кој се Воведувал месниот само-
придонес, не можел да се доврши во текот на календар-
ската година во која се воведувал, тој можел да се 
воведе и за следните години во кои ќе се изградува 
објектот, со тоа што се задолжува народниот одбор 
секоја година одделно да донесува одлука за висината 
на месниот самопридонес (член 3 став 2). 

Остварените средства од самопридонесот биле 
строго наменски, односно можеле да се употребуваат 
само за изградба на објектот за кој бил воведен месниот 
самопридонес (член 5 став 1). 

Основица за утврдување на месниот самопридонес 
во пари, според став 1 на член 9 од овој закон, бил 
доходот во домаќинството кој се утврдувал според про-
писите кои го регулирале утврдувањето на даночните 
основици на данокот на доход со тоа што на доходот на 
домаќинство се пресметувале и сите примања кои поод-
делни членови на домаќинството ги остварувале од ра-
ботниот или службеничкиот однос, приман>ата од ав-
торските права, како и другите приходи на обврзникот 
и неговото домаќинство. 

Согласно член 23 став 2 од Законот по завршување 
на објектот за кој бил воведен самопридонесот, мес-
ниот одбор составувал завршна сметка за потрошените 
парични средства, остварени со месниот самопридонес 
и целосен извештај за спроведување на одлуката за 
месниот самопридонес. 

Исто така, и Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 5/65 и 5/67) во 
кој се содржани одредби во врска со прашањето за 
воведувањето на самопридонесот, содржел соодветни 
решенија во однос на обврзниците на самопридонесот, 
неговата висина, времетраењето на истиот, намената 
на средствата и обврските на месната заедница по завр-
шувањето на истиот. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека по 
завршувањето на постапката за самопридонесот, од-
носно по завршувањето на објектот изграден од сред-
ства прибрани по пат на самопридонес, не постои за-
конска обврска од новодоселените лица да се наплату-
ваат дополнителни средства по овој основ, поради што 
утврди дека Одлуката на Месната заедница во село 
Велушина, со која се предвидува сите новодоселени 
лица во селото кои не учествувале во самопридонеси 
да плаќаат паушал од 300 односно 1000 германски 
марки годишно, е несогласна со овој закон. 

Во однос на определувањето на цената на водата во 
паушален износ, Судот оцени дека ваквото определу-
вање е несогласнб со Уставот на Република Македонија 
и Законот за водите. 

Имено, според член 56 став 1 од Уставот на Репу-
блика Македонија, растителниот и животинскиот свет, 
добрата во Општа употреба, како и предметите и објек-
тите од особено културно и историско значење опреде-
лени со закон се добра од општ интерес за Републиката 
и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 на истиот 
член од Уставот начинот и условите под кои опреде-
лени добра од општ интерес за Републиката можат да 
се отстапат на користење се уредуваат со закон. 

Во таа смисла условите и начинот на употреба и 
користење на водите, како добра од општ интерес на 
Републиката, заштитата од штетни дејства на водите, 
заштитата на водите од исцрпување и загадување, упра-
вувањето со водите, изворите и начинот на финанси-
рање на водостопанските дејности, условите и начинот 
на вршење на водостопанската дејност, давање на во-
дата на користење со одобрение (концесија), како и 
другите прашан>а од значење за обезбедување на един-
ствен режим на водите, се уредени со Законот за водите 
(„Службен весник на РМ" бр. 4/98). 

Исто така, во членот 131 од Законот за водите како 
извор на средства за финансирање на материјалната 
основа за вршење на водостопанските дејности, од-
носно како извор на средства на фондот за водите, од 
кој се финансира извршувањето на работите што со-
гласно член 122 од Законот ги врши овој фонд, меѓу 
другите, е утврден и надоместокот за водите. Овој на-
доместок, пак, според членот 132, освен другите суб-
јекти, е утврдено да го плаќаат и домаќинствата за 
секој употребен метар кубен вода по 1,0% од утврде-
ната цена. Пресметувањето, наплатувањето и уплату-
вањето го врши јавното комунално претпријатие. 

Со Законот за комунални дејности, пак, („Службен 
весник на РМ" бр. 45/97) како комунална дејност во 
смисла на овој закон, покрај другите дејности е утвр-
дено и снабдувањето со вода за пиење, под што се 
подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на 
вода до мерниот инструмент на корисникот (член 3 
точка 1 од Законот). 

Комуналната дејност според член 14 од овој закон 
може да ја вршат јавни претпријатија за комунални 
дејности, основани од Владата на Република Македо-
нија или од општините и градот Скопје, во зависност од 
значењето и карактерот на комуналната дејност и об-
јектите на комуналната инфраструктура, како и други 
правни и физички лица со давање концесија или доз-
вола за вршење на комунална дејност. 

Согласно член 29 став 1 алинеја 1 од Законот цената 
на услугите за снабдување со вода за пиење се опреде-
лува според метар кубен обработена и испорачана вода. 

Со оглед на тоа дека, со оспорената Одлука бр. 17 за 
корисниците се утврдува различна висина на цената на 
потрошена вода за пиење црн што се воспоставени ра-
злични критериуми (лица кои се доселуваат во селото; 
лица кои не учествувале во изградба на водоводот и 
немаат домашен водовод; лица иселени во странство 
засекогаш и лица кои живеат или не живеат во селото) 
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кои ниту Законот за водите ниту Законот за комунал-
ните дејности не ги познава, со што се ствара нерамно-
правност меѓу корисниците за вода како и со оглед на 
тоа дека .цената на водата е утврдена во паушален из-
нос, а не според метар кубен потрошена вода, Судот 
утврди дека оваа одлука е несогласна со членовите 9 и 
56 од Уставот, членовите 14, 27 и 29 од Законот за 
комуналните дејности и членот 132. од Законот за во-
дите. 

Исто така, со оглед на тоа што-и со Одлуката бр. 18 
од 25 декември 1993 година се определуваат различни» 
цени за потрошената вода за корисниците во зависност 
од учеството во одржувањето на водоводот, од тоа дали 
се жители на селото или не од одредувањето на пауша-
лен износ за плаќање на потрошената вода и друго, 
Судот оцени дека може да се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот, Законот за водите и 
Законот за комуналните дејности. 

7. Во врска со прашањето за воведување на давачка 
во износ од 200 германски марки годишно за користење 
на локалниот асфалтен пат во селото за лицата кои се 
доселуваат во селото и кои не учествувале во сред-
ствата прибрани по пат на самопридонес од страна на 
месната заедница, Судот оцени дека Одлуката е несо 
гласна со закон и од овој аспект. 

Имено, согласно член 2 став 1 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на РМ" бр. 26/96) јавните 
патишта се добра во општа употреба. 

Според став 2 на овој член од Законот јавните па-
тишта се во државна сопственост. 

Во членот 3 точка 2 од овој закон меѓу другото, е 
определено дека јавни патишта се и улиците во населе-
ните места и градовите. 

Согласно член 3 точка 8 од Законот локален пат е 
јавен пат кој поврзува населени места на општината 
или кој е од значење за сообраќајот во општината. 

Согласно член 9 став 2 од Законот локалните па-
тишта и улиците во населените места ги утврдува опш-
тината, односно градот Скопје. 

За работите во врска со планирањето, финансира-
њето, изградбата, реконструкцијата и одржувањето на 
јавните^ патишта, согласно член 20 став 4 од Законот, 
општината односно градот Скопје може да основа фонд 
за локални патишта чија организација и надлежност се 
уредува со пропис на општината, односно градот 
Скопје.. 

Согласно член 96 од овој закон финансиските сред-
ства за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на јавните патишта се обезбедуваат од: делот од акци-
зата од деривати на нафта, од надоместокот за упо-
треба на пат што плаќаат странските моторни и при-
клучни возила, годишен надоместок за патни моторни и 
приклучни возила што подлежат на регистрација и 
други извори. 

Средствата остварени од надоместоците што се пла-
ќаат за локалните патишта и улици, согласно член 105 
став 5 од Законот се приход на општината, односно 
градот Скопје, а се наменети за изградба, реконструк-
ција, одржување и заштита на локалните патишта и 
улици. 

Висината, пак, на надоместокот што се плаќа за 
финансирање на локалните патишта, согласно член 104 
став 1 од Законот ја утврдува општината, односно гра-
дот Скопје. 

Од наведените одредби од Законот за јавните па= 
тишта произлегува дека тие се добра во општа упо-
треба, дека се државна сопственост, дека општината со 
свој пропис ја уредува организацијата и надлежноста на 
фондот за локални патишта во чија надлежност се пла-
нирањето, финансирањето, изградбата, реконструкци-
јата, одржувањето и заштитата на патиштата, дека ви-
сината на надоместоците за употреба на локалните па-
тишта ја утврдува општината, односно градот Скопје и 

дека овие средства се приход на општината, односно 
градот Скопје. 

Од тие причини Судот оцени дека месната заедница 
не е надлежна да управува со локалниот пат во село 
Велушина ниту да определува годишен надоместок за 
неговата употреба, а уште помалку да биде сопственик 
на тој пат. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот1 на Судот д•~р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д•р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михај левски, д~р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д~р Јосиф Талевски и д•р Тодор Џунов. 

У.бр. 223/98 
2 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1151. -
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92) на седницата одржана на 9 јуни 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 138 став 8 од Законот за парнич-
ната постапка („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 33/98). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 32/99 од 14 април 1999 година, по поднесена 
иницијатива на Петре Илиевски од Скопје, поведе по-
стапка за оценување уставноста на член 138 став 8 од 
законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
тој не бил во согласност со член 7 од Уставот на Репу-
блика Македонија, според кој во Република Македо-
нија службен јазик е само македонскиот јазик и кирил-
ското писмо. Според тоа и во единиците на локалната 
самоуправа во кои како мнозинство или во значителен 
број живеат припадници на националностите во служ-
бена употреба може да биде само македонскиот јазик и 
кирилското писмо, а не и писмото и јазикот на наци-
оналностите. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 138 став 7 
од Законот за парничната постапка е предвидено дека 
текстот на доставницата е напишан на македонски јазик 
и на кирилско писмо. 

Во оспорениот член 138 став 8 е предвидено деќа во 
единиците на локалната самоуправа во која како мно-
зинство и како значителен број живеат припадници на 
националностите текстот на доставницата од став 7 на 
овој член е напишан на јазикот и писмото на национал-
ностите. 

5. Според член 7 став 1 од Уставот на Република 
Македонија службен јазик е македонскиот јазик и него-
вото кирилско писмо. 

Согласно член 7 став 2 и 3 од Уставот во единиците 
на локалната самоуправа во кои како мнозинство жи-
веат припадниците на националностите, во службена 
употреба, покрај македонскиот јазик и кирилското пи-
смо, е и јазикот и писмото на националностите на начин 
утврден со закон, а во единиците на локалната самоу-
права во кои припадниците на националностите се во 
значителен број, под услови и на начин утврдени со 
закон. 
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Според член 8 став 1 алинеја 1 и И од Уставот меѓу 
темелните вредности на уставниот поредок се и почиту-
вањето на основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот признати во меѓународното право утврдени 
во Уставот и почитувањето на општо прифатените 
норми на меѓународното право. 

6. Имајќи ги предвид наведените одредби Судот 
оцени дека при преземањето на службени дејствија од 
страна на Судот тој не може да користи јазик и писмо 
кој не е службен јазик во Република Македонија на кој 
се води парничната постапка туку може да го користи 
само македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, 
па според тоа текстот на доставницата треба да биде 
напишан само на македонски јазик и кирилско писмо 
како службен јазик во Република Македонка. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

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

У бр 32/99 Претседател 
9 јуни 1999 година на Уставниот суд на Република 

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

О Б Ј А В А 

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

АПТ „Доне Попов" АД - Кавадарци 

за производство на лозов саден материјал - реги-
старски бр. 48 решение бр. 10-3726/1 од 1.06.1999 го-
дина. 

Бр. 10-3726/1 
1 јуни 1999 година Министер, 

Скопје Марја« Горчев, с.р. 

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

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

АД ГД „Тиквеш"- Кавадарци 

за производство на лозов саден материјал - реги-
старски бр. 46 решение бр. 10-2738/2 од 21.05.1999 го-
дина. 

Бр, 10-2738/2 ' 
21 мај 1999 година Министер, 

Скопје Марјан Ѓорчев, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

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

постапка за сопственост по тужбата на тужителот ТП 
"Гостиварска трговија" Гостивар, против тужените 
Фејзулаи Фетаји Мејтула и Мифтари Зенун од с.Ра-
вен против тужената општина Вруток. Вредност на 
спорот 9.000, оо денари. 

На тужените Фејзулаи Фетаји Мејтула и Мифтари 
Зенун, двајцата од с.Равен, Гостиварско, а сега со 
непознатаЈ адреса на живеење во странство им се 
поставува за привремен застапник лицето Бобан 
Димоски, дипломиран правник во Основниот суд во 
Гостивар, при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги 
застапува, интересите на тужените додека тие или 
нивен полномошник или застапник не се јави на глав-
ната расправа пред овој суд односно додека Органот 
за старателство не им постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.35/97. (19771) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води вонпроцесна 

постапка по предлог на предлагачот Изет Хајру-
ловски од с.Голем Папрадник, против учесникот ГД 
"Гранит" АД Скопје 01-Битола нас. "Карпош" бб', за 
поништување на исправа-потврда за сопственост на 
3,3 акции во вредност од 1664 ДЕМ и се бара про-
гласување дека ја изгубила својата правна важност 
бидејќи е изгубена. , 

Се повикува држателот на исправата - потврдата 
за сопственост на 3,3 акции во ГД "Гранит" АД Скоп-
је 01-Битола, во вредност од 1.664,оо ДЕМ запишана 
во акционерската книга под бр.302/1 да ја пријави во 
судот, како и се повикува секое лице да стави при-
говор против поведувањето на постапката или да го 
извести судот за лицето кое ја држи исправата. До-
колку во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот никој во судот не се јави дека ја има ис-
правата или не стави приговор против предлогот, 
исправата ќе биде поништена. 

Од Основниот суд во Дебар, ВПП бр.54/99. (18636) 

Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 
спор за утврдување на ништовност на договор по 
тужбата на тужителот Абазовски Оруч од с.Оти-
шани-Дебар, против тужениот Леонардо Коруми од 
Дебар, со непозната адреса на живеење во Р Герма-
нија. Вредност на спорот 10.000,оо денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе го 
застапува во постапката во рок 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. По истекот на овој рок на 
тужениот ќе му се постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.91/99. (18678) 

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

долг . по тужбата* на тужителот Лазар Милчевски од 
Квадарци, ул."Едвард Кардељ" бр.11/20, против и 
тужените Младен Мантев од Кавадарци,со непознато 
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живеалиште, Арсен Касумовиќ од Кавадарци 
ул. "Едвард Кардељ" бр.4-1/1, Петре Крстев и Зора 
Крстева од Кавадарци, ул."Ѓоре Брушански' бр. 15, 
од кој тужениот Младен Мантев е со непознато жи-
веалиште. вредност на спорот 24.420,оо денари. 

Судот на тужениот Младен Мантев му назначи 
привремен застапник, Благородна Арангелова-
стручен соработник во Основниот суд во Кавадарци, 
која ќе ги застапува интересите на тужениот. 

Се повикува тужениот Младен Мантев да се јави 
во судот лично или преку полномошник во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој' 
рок тужениот или неговиот полномошник не се јават 
во судот, на истиот ќе му биде назначен привремен 
застапник кој ќе го застапува во постапката се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека Органот за 
старателство не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот СУД во Кавадарци, П. бр. 1402/96. 
(18638) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка 

за долг-регрес по тужбата на тужителот АД за 
осигурување и реосигурување Македонија- Скопје, 
против тужените Гаврилов Миле и Гаврилов Ѓорѓи, и 
двајцата од Радовиш. Вредност на спорот 20.195,оо 
денари. 

Бидејќи тужениот Гаврилов Миле се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок од 
30 дена, по објавувањето на огласот со писмен 
поднесок или лично да се јави во судот за да ја достави 
неговата точна адреса на живеење. Во спротивно, су-
ат за привремен застапник ќе ја назначи Долдурова 
Лимонка, стручен соработник во Основниот суд во 
Радовиш, која ќе ги застапува неговите права и инте-
реси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр.571/95. (19778) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за регрес по тужбата на тужителот АД за осигуру-
вање "Македонија" Скопје, против тужениот Кицев 
Благој од с.Моноспитово, на работа во Италија, со 
непозната адреса. Вредност на спорот 260,оо денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде 
назначен привремен застапник. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 636/92. 

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

за сопственост по тужбата на тужителот .Сафер 
Абдулахи од с. Одри, против тужениот Џемс Крстиќ 
од с. Одри, сега со непозната адреса во САД. Вредност 
на спорот 50.000 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано до 
денот на објавувањето на огласот да се јави пред суд 
от, да ја достави својата адреса или одреди свој пол-
номошник кој ќе го застапува пред судот во постап-
ката. Во спротивно, по истекот на овој рок судот 
преку ЦСР-Тетово, ќе бара поставување на привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси 
во постапката до правосилното завршување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.464/99. (18628) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР , 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2925/98, на регистарска влошка бр. 003741-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање-
то - усогласување на Друштвото за трговија на големо 
и мало, увоз-извоз, услуги и производство „ДРЕН" -
Бино Дреноски - ДООЕЛ, ул. „М. Т. Живкови" бр. 
102, Битола. 

Основач на друштвото е: Дреноски Бино, ул. „М. 
Т. Живкови" бр. 102, Битола. 

Дејности: 17.40/1,^1.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 
51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.21, 52.43, 52.45 , 52.62, 
74.12. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дреноски Бино, управител, 
без ограничување. 

основна Главнина изнесува 312.904,00 денари во-
предмети по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2925/ 
98. (14995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7146/98, на регистарска влошка бр. 02007483?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето Друштво за производство и трговија „МАКОМ" 
Ѓорге Дучков дооел увоз-извоз ул. „4 јули" бр. 16 -
Гевгелија. 

Основач е Ѓорге Дучков од Гевгелија. 
Влогот изнесува 320.000,00 денари (10.332,58 ден.). 
Управител е Ѓорге Дучков. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

истапува во свое име и за своја сметка. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 

01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.85, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 5137, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10,71.21,74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, застапување на странски фирми. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7146/ 
98. (17640) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Велес со решението ЗГФ.бр.34/99 
го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението на Младински сојуз на Велес, 
со скратено име МСВ. 

Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштето на здружението е на ул.*Трајче 
Панов** бр.22 во Велес. 

Здружението е со својство на ПРАВНО ЛИЦЕ ОД 
28.01.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (18235) 
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Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр.28/99 
од 25.05.1999 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на гра-
ѓани-Сојуз на здруженија за техничка култура Наро-
дна техника од Кочани, чие седиште е во комплексот 
на Спомен домот "АСНОМ" од Кочани. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет и спрема трети лица во 
јавноста е Ване Јаневски од Кочани, ул ."Ѓошо Викен-
т и е " бр. 18 - претседател на собранието на Сојузот на 
здруженијата за техничка култура - Народна техника -
Кочани. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на тоа да здружените организации се залагаат 
целите и задачите на здружението да се остваруваат 
преку постојано развивање на техниката и техничката 
култура на работните луѓе и граѓаните, а особено на 
децата и младината кое се темели врз современите 
достигнувања на науката и техниката и примената на 
техниката во современиот живот на работното место 
и процесот на производство, научното и техничко тво-
рештво, зачувување на животната и работната среди-
на и други активности од областа на техничката кул-
тура. ' 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 25.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (18236) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр.25/99 
од 25.05.1999 година во регистарот на граѓани и фон-
дации го запиша здружението на граѓани - Фудбалски 
клуб "Зрновка" со седиште во с. Зрновци. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет и спрема трети лица во 
јавноста е Петре Колев - претседател на здружението. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување, развој и уна-
предување на фудбалската игра, правилно, спортско и 
морално воспитување на своето членство, учество во 
системот на натпревари организирани од страна на 
фудбалските организации, усовршување на стручниот 
кадар и соработка со стручните училишта и научно 
спортски установи и други активности предвидени со 
актите на здружението од областа на спортот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице од 25.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (18237) 

Основниот суд во Кочани со решението Зг.бр.29/99 
од 20.05.1999 година во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на гра-
ѓани - Радио клуб "Никола Тесла" од Кочани со седи-
ште во просториите на Спомен домот "АСНОМ" во 
Кочани и тоа во неговиот северно западен дел. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет и спрема трети лица во 
јавноста е Зоран Лефков од Кочани со стан на ул. 
"Никола Вапцаров" бр.8-1/16, претседател на здруже-
нието. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на запознавање на неговите членови со нај-
новите достигнувања на полето на радио дифузијата, 
електротехниката и нивната практична промена, пот-
тикнување и усовршување на работата на секциите во 
Редно клубот, помагање на акциите од хуманитарен 
карактер и земање на активно учество на истите, а 

поттикнување на интересите на граѓаните, а пред се 
на учениците и младината во областите кои се пр<емет 
на активност на неговите членови и други активности 
од областа на дејностите предвидени со актите на 
здружението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 20.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (18238) 

Основниот суд во Кочани со решението Зг.бр. 30/99 
од 20.05.1999 година во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓа-
ни-Фото, кино, видео клуб "Манаки" од Кочани чие 
седиште е во комплексот на Спомен домот "АСНОМ" 
од Кочани во просториите на Народна техника во Ко-
чани. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет и према трети лица во 
јавноста, е Зоран Ѓеоргиевски - претседател на здру-
жението. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на љубителите на фото, 
кино и видео техниката кои сакаат да работат на 
остварување на целите и задачите на клубот, стек-
нување и проширување на знаењата од областа на 
техниката на членовите на клубот, поттикнување на 
членовите на клубот зависно од склоностите на 
истите активно да се занимаваат со некоја од 
техниките, популаризирање и пропагирање на овие 
техники кај граѓаните и други активности предвидени 
со актите на здружението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице од 20.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (18240) 

Со решението Рег.згр. 19/99 од 18.05.1999 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Крушево под ред.бр.19 за 
1999 година се запишува здружението на граѓани со 
име: Организација на жени "Цвет"-Крушево. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево на 
ул ."Илинденска" бб, а овластен застапник за застапу-
вање е Спасика Тасеска, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (18243) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф.бр. 
109/99 од 01.06.1999 година, го запиша следното: во ре-
гистарот на здружение на граѓани и фондации под 
рег.бр. 109/99 се запишува Здружение на граѓани-
Општински сојуз на училишен спор, со скратено име 
ОСУС, со седиште во Тетово, ул."И.Р.Лола"бр.96; ра-
ботата и активноста на сојузот ќе се однесува на: 
предлагање мерки за усогласување на развојот на 
спортските активности во училиштето, грижа за раз-
војот на училишниот спорт и други активности повр-
зани со училишниот спорт. 

Подрачје на организацијата и дејствувањето на со-
јузот е подрачјето на општина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 01.06.1999 
година 

Од Основниот суд во Тетово. (18244) 

Основниот суд во Кочани, со решение З.Г.бр. 13/99 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
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запиша Боречкиот клуб "Спартак" - Кочани, со седиш-
те во Кочани на ул. "Ленинова" бб. 

Лице овластено за застапување, и претставување на 
Боречкиот клуб "Спартак" - Кочани е претседателот 
на клубот Звонко Илиевски: 

Работата и активностите на клубот ќе се однесуваат 
на: афирмација, омасовување и унапредување на бо-
речкиот спорт, афирмација на аматерските спортски 
вредности, спортскиот морал и фер плејот, како и дру-
гите вредности во боречкиот спорт, постигнување на 
врвни спортски резултати, развивање на другарството 
и стекнување на нови пријатели и љубители на боре-
њето и спортот, подигнување на степенот на физичка, 
умствена, работна, одбранбена и здравствена способ-
ност на своето членство, обезбедување на постојан по-
дем и развојот на аматерското, врвно мајсторство во 
борењето, меѓусебната соработка и спортските нат-
превари со други клубови во државата и странство, 
како и други активности за афирмација на боречкиот 
спорт. 

Боречкиот клуб "Спартак" - Кочани, стекнува својст-
во на правно лице од 28.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (17593) 

Основниот суд во Кочани, со решение 3,Г.бр. 20/99 
во регистарот на здруженија на граѓана и фондации го 
запиша здружението на граѓани со име Фестивал на 
аматерски и алтернативни театри на Македонија -
Кочани, со седиште во Кочани, ул. "Кеј на Револуци-
јата" бб. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Благој Пенов - Кочани. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесу-
ваат на следните цели и задачи: 

Организирање на натпревари на најзначајните ама-
терски и алтернативни театри на Македонија како и 
натпревари на најуспешните рецитатори во Македони-
ја и театрите за деца и младинци; организирање на 
други манифестации од областа на драмското и лите-
ратурната, ликовната, музичката и други уметности; 
соработка со компетентни и високо образовни инсти-
туции и организирање на семинари за стручно оспосо-
бување на дефицитарни кадри во областа на драмската 
уметност и драмскиот аматеризам; издавање пропа-
ганден материјал и стручно - научни публикации свр-
зани со сопствената дејност, и театарската и уметнич-
ката дејност како и други работи кои се дозволени со 
Закон, а се во прилог на друштвата. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-
но лице од 28.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (17592) 

Основниот суд во Кочани, со решение З.Г.бр. 19/99 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Фитнес Боди Билдинг Друштвото (Спорт 
Били) Кочани, со седиште во Кочани. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото е претседателот на друштвото Митко Пет-
ров од Кочани. 

Друштвото е основано заради вршење на следните 
цели и задачи: зголемување на мускулната маса, сила, 
намалување на масни наслаги (килограми), подобрува-
ње на крвната слика, јакнење на капацитетот на бели-
те дробови, активно, рекреативно и натпреварувачко 
вежбање, односно тренирање, излегување на натпр*е-
вари во боди билдинг и натпревари во дисциплина во 

сила и други форми на вежбање со цел и задача раз-
убавување на телото и едуцирање на младите во 
спортски дух, како и други активности кои што се доз-
волени со закон. 

Фитнес Боди Билдинг друштво (Спорт Били) Коча-
ни, стекнува својство на правно лице од 26.05.1999 го-
дина. 

Од Основниот суд во Кочани. (17591) 

Основниот суд во Кочани, со решение З.Г.бр. 24/99 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации ја 
запиша Организацијата на жените на Општина Коча-
ни, со седиште во Кочани, ул. "Тодор Арсов" бб. ^ 

Лице овластено за застапување на Организацијава е 
претседателот Надежда Глигорова од Кочани. 

Работата и активностите на Организацијата ќе се од-
несуваат на следните цели и задачи: создавање на по-
волни услови за остварување организиран пристап за 
постојана активност на жените во Општината и Репу-
бликата; следење, проучување и иницирање на праша-
њата сврзани со подобрувањето и унапредувањето на 
општествено економската положба на жената; обезбе-
дување на соодветна застапеност на жената во сите 
сфери на јавниот живот во Општината и државата; по-
себна заштита на жената утврдена со Уставот, закони-
те и меѓународните правни документи, како и други 
работи кои се дозволени со закон, а се во прилог на 
организацијата. 

Од Основниот суд во Кочани. (18685) 

Основниот суд во Гостивар, со решение З.Г.бр. 27/99 
од 31.05.1999 го запиша следното: 

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 44/99, се 
запишува Здружение на граѓани Организација на же-
ните на Општина Гостивар, кој го застапува и претста-
вува претседателот Кристина АЛ-Јаррах, како пот-
претседател Дукоска Перса, по записник од 28.12.1998 
година. 

И. Работата и активностите на остварување на устав-
но утврдените слободи и права на граѓаните во општи-
ната во тие рамки и на жената, застапеност на жената 
во сите сфери на јавниот живот, почитување и досто-
инство на жената, целосна рамноправност на половите 
како и сите други права загарантирани со Уставот на 
РМ. 

Од Основниот суд во Гостивар. (18620) 

.Основниот суд во Гостивар, со решение З.Г.бр. 51/99 
од 27.05.1999 го запиша следното: 

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 43/99, се 
запишува Здружение на граѓани Карате клуб "Сенсеи" 
- Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 
154/3, кое го застапува неговиот претседател Тримчес-
ка Душица. 

II. Работата и активностите ќе се однесува на поттик-
нување, омасовување на карате спортот, развивање и 
унапредување на системот на натпревари, да се грижи 
за развојот и соработката со други клубови од РМ ка-
ко и надвор од неа. 

Од Основниот суд во Гостивар. 

- Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
зг.бр. 188/99 од 27.V.1999 година, во Регистарот на 
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здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Хуманитарното здружение 
"Јета" Скопје, со седиште во Скопје ТЦ "Треска" бр. 
22/3, Скопје. 

Дејноста на Хуманитарното здружение "Јета" Скопје 
е од хуманитарен карактер обезбедување и организи-
рање на хуманитарна помош на сиромашни и загрозе-
ни семејства, помош на деца, згрижување на стари ре-
тардирани лица, обезбедување помош на деца без 
родители, обезбедување услови за формирање на фонд 
за стипендирање на ученици и студенти без средства за 
школување, како и други хуманитарни активности од 
областа на социјалната. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Хумани-
тарното здружение "Јета" се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17558) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег. 
зг.бр. 20/99 од 07.V.1999 година, во Регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации Јога друштвото "Јога во секој-
дневниот живот" Скопје, со седиште во Скопје, на бул. 
"АВНОЈ" бр. 24/1-12. 

Дејноста на Јога друштвото "Јога во секојдневниот 
живот" - Скопје е: активности за подобрување и одр-
жување на здравствената и психофизичката состојба 
на луѓето. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Јога дру-
штвото "Јога во секојдневниот живот" - Скопје се 
стекнува со својство^ на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17875) 

Основниот суд во Кратово, со решение З.Г.бр. 7/98 
од 30.XII.1998 година, во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Доброволното против-
пожарно друштво "Плавица" Д.П.Д., со седиште во с. 
Шлегово СО Кратово. 

Цели: Презема мерки за противпожарна заштита од 
пожари, го анализира спроведувањето на мерките за 
заштита од пожар. Развива и покренува активности за 
заштита од пожари, се грижи за вклучување на пого-
лем број граѓани во друштвото. Соработува со локал-
ните власти, претпријатија, средства за јавно информи* 
рање, со други здруженија и организации за унапреду-
вање на противпожарната заштита и други активности 
за заштита од пожар согласно член 6 од Статутот на 
друштвото, а ќе го претставува Симоновски Јаким од 
с. Шлегово. 

Од Основниот суд во Кратово. (18687) 

Основниот суд>о Кратово, со решение З.Г.бр. 8/98 
од 30.XII.1998 година, во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Доброволното против-
пожарно друштво "Железничар" Д.П.Д., со седиште во 
с. Железница СО Кратово. 

Цели: Презема мерки, активности за противпожар-
на заштита од пожари, се грижи за вклучување на по-
голем број граѓани во друштвото, соработува со ло-
калните власти, претпријатија, средствата за јавно ин-
формирање и со други здруженија и организации за 

унапредување на противпожарна заштита и други ак-
тивности за заштита од пожар согласно член 6 од Ста-
тутот на друштвото, а ќе го застапува Павлов Цане од 
с. Железница СО Кратово. 

Од Основниот суд во Кратово. (18689) 

Основниот суд во Кратово, со решение З.Г.бр. 9/98 
од 30.XII.1998година, во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Општинскиот против-
пожарен сојуз "Кратово" од Кратово, со седиште во 
кратово. 

Цели: Презема мерки за унапредување на степенот 
на заштита од, пожари, ја ускладува активноста на 
доброволните противпожарни друштва, се грижи за 
опременоста и модернизацијата на друштвата, презема 
превентивни мерки за заштита од пожар, дава стручна 
помош на доброволните противпожарни друштва при 
набавка на опрема, организира советувања, семинари 
и други активностиза стручно оспособување, на кадри 
за потребите на противпожарната организација и дру-
ги активности согласно член 8 од Статутот на дру-
штвото, а ќе го застапува Стаменковски Стамен од 
Кратово. 

Од Основниот суд во Кратово. 
(18691) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Ф.бр. 
432/99 од 21.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на фонда-
цијата Културна, уметничка и спортска фондација, со 
седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
09.03.1998 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
236, се запишува фондацијата Културна, уметничка и 
спортска фондација, со седиште во Скопје, на кеј 
"Димитар Влахов" бб, во зградата на Младинскиот 
културен центар, која ја застапува претседателот на 
Управниот одбор на фондацијата г-дин Васил Топур-
ковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
52/99 од 21.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на Странски организации под Рег. 
бр. 32, се запишува подружница во Република Македо-
нија на странската организација Меѓународна като-
личка комисија за миграции со седиште во Женева -
Швајцарија. 

- Седиштето на подружницата на странската органи-
зација Меѓународна католичка комисија за миграции е 
во Скопје, ул. "Алберт Швајцер" бр. 6. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Меѓународна католичка 
комисија за миграции од Швајцарија во Република Ма-
кедонија е г-дин Алберт Рамирез - државјанин на 
САД. 
II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Меѓународна католичка ко-
мисија за миграции во Република Македонија ќе се од-
несува на давање хуманитарна помош со цел за помош 
и згрижување на бегалците, обезбедување на помош 
во комуналните услуги, обезбедување на слободни те-
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лефонски контакти помеѓу разделените семејства, раз-
вој на младински спортски програми во кампот Стен-
ковец 1. 

- Подружницата на странската организација Меѓуна-
родна католичка комисија за миграции стекнува свој-
ство на правна лице и може да започне со работа од 
21.05.1999 год. и ќе трае до завршување на потребата 
од нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје'. (17571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение СО.бр. 
48/99 од 19.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
30, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Директна помош на деца-
та, со седиште во Берос - Велика Британија. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Директна помош за децата е во Скопје на ул. 
'.'Поп Јорданов" бр. 58-а. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Директна помош за децата 
од Велика Британија во Република Македонија е г-дин 
Пол Јан Роберто - британски државјанин а г-дин Ро-
налд Ландфорд - британски државјанин. 
II. Работата и активностите на подружницата на 

странската организација Директна помош за децата во 
Република Македонија ќе се однесува на поддршката 
на бегалците од Косово, семејствата кои имаат згри-
жено бегалци и социјалните случаи низ земјата, ди-
стрибуција на прехранбени и непрехранбени продукти, 
обнова на водата и санитетите во училиштата, болни-
ците, подршка на образовниот систем и системот за 
обука како и поправки на згради и училиште. 

- Подружницата на странската организација Директ-
на помош на децата стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 19.05.1999 год. и ќе 
трае до завршување на потребата од нејзино делување 
во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
32/99 од 27.IV.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски• организации под Рег.бр. 
12, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација - Фондација Балкан Акци-
ја со седиште во Антверпен - Кралство Белгија. 

- Седиштето на подружницата на странската органи-
зација Балкан Акција е во Скопје, ул. "Џон Кенеди" 
бр. 27/8. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Балкан Акција од "Кралст-
во Белгија во Република Македонија е г-дин Шпресим 
Арифи - белгиски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација - Фондација Балкан Акција 
во Република Македонија ќе се однесува организирано 
прифаќање на бегалците од СР Југославија од самите 
гранични премини, нивен транспорт во внатрешноста 
на Република Македонија, Албанија, Бугарија, Грција 
и други држави, пружање на хуманитарна помош во 
храна, облека, ќебиња и сл. и помагање за нивно вра-
ќање во СР Југославија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа од 

2704.1999 година и ќе трае до завршување на потре-

бата од нејзиното делување во Република Македонија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
39/99 од 10.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот н а странски организации,под Рег.бр. 
22, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација "Интерсос" - Хуманитарна 
организација за критични состојби, со седиште во Рим 
- Република Италија. 

Седиштето на подружницата па странската органи-
зација "Интерсос" - Хуманитарна организација за кри-
тични состојби е во Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 
4/1. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација "Интерсос" од Република 
Италија во Република Македонија е г-ѓа Франческа 
Черкија - италијански државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација "Интерсос" во Република Ма-
кедонија ќе се однесува на промовирање и 
реализирање на секаков вид на активност од хумани-
тарен и солидарен карактер насочен кон превенција, 
обука на локален персонал и слични активности. 

Подружницата на странската организација "Интер-
сос" стекнува својство на правно лице и може да за-
почне со работа од 10.05.1999 год. и ќе трае до завршу-
вање на потребата од нејзиното делување во Репуб-
лика Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје! (17569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
54/99 од 20.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
31, се запишува подружница Доктори на светот со се-
диште во Њујорк - САД. 

- Седиштето на подружницата на странската органи-
зација Доктори на светот е во Скопје, ул. "Козле" III 
бб, нас.Жданец. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Доктори на светот од САД 
во Република Македонија е г-дин Грегори Хантер - др-
жавјанин на САД. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Доктори на светот од САД во 
Република Македонија ќе се однесува на подобрување 
и одржување на севкупно здравје на бегалците во кам-
пот Стенковец, воспоставување систем во одредени 
случаи да упатува лица во надворешни болници и 
здравствени организации од регионот, брзо дијагнос-
тицирање и третирање на болестите и одржување и 
формирање ~на систем кој ќе ги открива морбиднос-
тите и соодветните демографии. 

- Подружницата на странската организација Доктори 
на светот стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 20.05.1999 год. и ќе трае до за-
вршување на потребата од нејзино делување во РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
533/99 од 25.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Инженерска комора на Република 
Македонија, со седиште во Скопје, со својство на прав-
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но лице од 10.02.1998 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 1 - Скопје, под Рег.бр. 
245, се запишува здружението .на граѓани Инженерска 
комора на Република Македонија, со седиште во Ско-
п ј е , . "Даме Труев" бр. 14-а, кое гб застапува него-
виот претседател Ратко Жунголов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17590) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г..бр. 
7 7 5 / 9 9 од 24.V. 1999 година, го запиша следното: . . 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. '242, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за унапредување на сора-
ботка помеѓу културите "Нова ера" Скопје, со скрате-
но име Здружение за соработка помеѓу културите 
"Нова ера" Скопје, во Скопје, ул. "Народен Фронт" бр: 
21/3-2. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Горан Таневски од Скопје. 
II. Работата и активностите ^"здружението ќе се од= 

несуваат на развивање на' севкупната култура на РМ, 
поттикнување на соработката меѓу музичките, ликов° 
ките и други уметници• во РМ и надвор од неа, обука и 
вежбање на млади ликовни уметници, музичари и др. 
уметници како и заштита на човековата околина и 
поттикнување на свеста за сочувување и унапредување' 
на човековата околина. 

Здружението на граѓани стекнува .својство на правно 
лице и може да започне со работ*а од 24.05.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје 3 - Скопје. (17589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗТ.бр. 
174/98 од 25.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Барањето за промена на име на Сојуз на нензио^ 
нерите на Македонија - Републички одбор Скопје во 
Сојуз на здруженијата на пензионерите на Македонија 
се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на здруженијата нат пензио-
нерите на Македонија, со скратено име СЗПМ, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
27.04.1971 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
243, се запишува здружението на граѓани Сојуз на 
здруженијата на пензионерите на Македонија, со 
скратено име СЗПМ, со седиште во Скопје, на ул. "12 
Ударна бригада" бр. 2 кое го застапува• неговиот прет-
седател м-р Вите Ивановски. 

Од •Основниот суд Скопје I - Скопје: (17588) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
224/98 од 19.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Списание' "Разгледи", со седиште во 

/Скопје, со својство на правно лице од 12.05.1998 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 ч Скопје, под Рег.бр. 
224, се запишува здружението на граѓани Списание 
"Разгледи", со седиште во Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 
8/6, кое го застапува неговиот претседател Димитар 
Солев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
403/99 од 21 .V. 1999 година, го запиша следното. 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Кошаркарски клуб "САНС" Скопје, 
со скратено име КК "САНС", Скопје, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 04.11.1997 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.бр. 
235, се запишува здружението на граѓани Кошаркарс-
ки клуб "САНС" Скопје, со скратено име ЛЛ "САНС" 
- Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Партизански одре-
ди" бр. 133-2/4, кое го застапува неговиот претседател 
Зоран Шишковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17586) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
709/99 од 09.IV.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 149, се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на граѓани за здравствени истражувања 
"АНСА", со седиште во Скопје, ул. "Никола Русински 
бр. 12-1/21. 

» Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Ленче Нелоска и генералниот 
секретар Светозар Ристески. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на хигиено-епидемиолошка и социјално-ме-
дицинска превенција и заштита од болести, грижа за 
здравјето на адолесцентите, борба против рак и сида, 
превенција на болести на срце и крвни садови, болести 
на зависност и други болести. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може даг започне со работа од 09.04.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17585) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
724/99 од 20. V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондаци 
под Рег.бр. 229, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на нумизматичарите "Панион", ул. "Вел>ко 
Влаховиќ" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Никола Шелдаров од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на пбпуларизација, унапредување на нумиз-
матика 7 ^ побудување на интересот за собирање на ан-
тички средновековни, монети и банкноти, организира-
ње на нумизматички изложби и аукции како и сора-
ботка со Музејот на Македонија, стапување во кон-
такт со луѓе кои поседуваат информации каде може да 
се најдат монети кои се посебно интересни, нивно при-
бирање и зачувување од несакани последици. 
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, Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 20.05.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17582) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г.бр. 
543/99 од 19. V.1999 година, го запиша следното: 

I. Барањето за промена на име на Друштво на смет-
ководители, финансиски и ревизори на општина Цен-
тар се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на сметководители, 
финансиски и ревизори на општина Центар, со скрате-
но име Здружение на СФР Центар, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 27.11.1985 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
227, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на сметководители, финансиски и ревизори на опш-
тина Центар, со скратено име Здружение на СФР Цен-
тар, со седиште во Скопје, ул. "Црвена Општина" бб, 
кое го застапува неговиот претседател Смилев Панче 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
471/99 од 19.V.1999 година, го запиша следното: 

11 Барањето за промена на име на Друштвото за 
сметководители, финансиски и ревизори на општина 
Ѓорче Петров се менува во Здружение на сметководи-
тели, финансиски и ревизори на Општина Горче Пет-
ров, и истото се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на сметководители, 
финансиски и ревизори на Општина Ѓорче Петров, 
Скопје, со скратено име Здружение на СФР Ѓорче 
Петров, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 09.07.1998 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
225, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на сметководители, финансиски и ревизори на општи-
на Ѓорче Петров, со седиште во Скопје, на ул. "Црвена 
Општина" бб, кое го застапува неговиот претседател 
Тодор Бобановски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17584) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
473/99 од 20.V. 199$ година, го запиша следното: 

I. Барањето за промена на име на Друштвото на 
сметководители, финансиски и ревизори на Општина 
Карпош во Здружение на сметководители, финансиски 
и ревизори на Општина Карпош, се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на сметководители, финансиски и ревизори 
на Општина Карпош, со скратено име Здружение на 
СФР Карпош, со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 17.04.1985 год. се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
230, се запишува здружението на граѓани Здружение 

на сметководители, финансиски и ревизори на општи-
на Карпош, со скратено име Здружение на СФР Кар-
пош, со седиште во Скопје на ул. "Црвена Општина" 
бб, кое го застапува неговиот претседател Ѓурѓевиќ 
Томислав од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17581) 

/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
75/98 од 20.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Стоматолошка комора на Македо-
нија, со скратено име СКМ, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 21.05.1996 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
231, се запишува здружението на граѓани Стомато-
лошка комора на Македонија, со скратено име СКМ, 
со седиште во Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17; кое го 
застапува неговиот претседател проф.д-р. Драгољуб 
Велески од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
634/99 од 07.IV. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Авто мото клуб "Вардар" Скопје, со 
скратено име АМК "Вардар" Скопје, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 20.09.1018 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
142, се запишува Здружението на граѓани Авто мото 
клуб "Вардар" Скопје , со скратено име АМК "Вардар" 
Скопје, со седиште во Скопје, кеј "13 Ноември" кула 1, 
кое го застапува неговиот претседател Васил Нико-
ловски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
547/99 од 19.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на' економисти на град 
Скопје, со скратено име ЗЕС, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 26.05.1993 год. се во соглас-

. ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 
II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
226, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на економисти на град Скопје, со скратено име ЗЕС, 
со седиште во Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 2, 
кое го застапува неговиот претседател д-р Л>убе Трпе-
ски и неговиот секретар Владо Петковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
385/99 од 21.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Сојуз на економистите на Македо-
нија, со скратено име СЕМ, со седиште во Скопје, со 
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својство на правно лице од 18.05.1992 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр. 
234, се запишува здружението на граѓани Сојуз на 
економистите на Македонија, со скратено име СЕМ, 
со седиште во Скопје, ул. "Димитрие Муловски" бр. 13, 
кое го застапува неговиот претседател проф.д-р. Злат-
ка Поповска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
119/98 од 19.V.1999 година, го запишало судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Музичка младина на Македонија, со 
скратено име "МММ", со седиште во Скопје, со својст-
во на правно лице од 19.11.1984 година се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓана и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
228, се запишува здружението на граѓани Музичка 
младина на Македонија, со скратено име "МММ" со се-
диште на ул. "Илинденска" бб, кое го застапува него-
виот претседател Снежана Атанасова Чадиковска од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
300/99 од 17.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Фото сојуз на Македонија , со скрате-
но име ФСМ, со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 06.03.1999 година, се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
219, се запишува здружението на граѓани Фото сојуз на 
Македонија, со скратено име ФСМ, со седиште во 
Скопје, Градски ѕид, блок 5, кое го застапува неговиот 
претседател Душко Јовановски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
328/99 од 17.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека .програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Пливачки-ватерполо клуб со с т а р о -
но пливање и скокови во вода "Младост", со скратено 
име Клуб "Младост", со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 12.11.1993 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
221, се запишува здружението на граѓани Пливачки-
ватерполо клуб со синхроно пливање и скокови во 
вода "Младост", со скратено име Клуб "Младост", со 
седиште во Скопје, ул. "Елисие Поповски Марко" бр. 
29, кое го застапува неговиот претседател Љубомир 
Крстевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
650/99 од 14.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 217, се запишува здружението на гра-
ѓани Сојуз на студентите при Филозофскиот факултет 
- Скопје, во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Орце Николовски од Делчево. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на автономија на универзитетите во Македо-
нија, висок студентски стандард, наставен, образовен и 
научен систем по европски стандарди, културен живот 
на студентите, добивање кредити и стипендии за секој 
редовен студент, подобра животна и работна средина/ 
како и покренување на разни акции во соработка со 
еколошки друштва и др. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице-и може да започне со работа од 14.05.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
167/98 од 17.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на 
здружението на граѓани Сојуз на спортски педагози на 
Република Македонија, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 23.05.1995 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.бр. 
220, се запишува здружението наѓ граѓани Сојуз на 
спортските педагози'на Република Македонија, со се-
диште во Скопје, ул: "Св Климен Охридска" бб, кое 
го застапува неговиот претседател проф.д-р Алексан-
дар Наумовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
406/99 од 17.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Македонски политиколошки форум, 
со скратено име МПФ, со седиште во Скопје, со свој-
ство на правно лице од 06.03.1997 година се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
223, се запишува здружението на граѓани Македонски 
политиколошки форум, со скратено име МПФ, со се-
диште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, Правен фа-
култет, кое го застапува неговиот претседател Драган 
Ристевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 1 (19376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
240/99 од 24. V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Општински фудбалски сојуз "Цен-
тар", со скратено име ОФС, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 12.03.1982 година, се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓана и фонда-
ции. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.50/99 

од 24.05.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско услужна и производна задруга 
"Била" увоз-извоз - Прилеп ПО со седиште во Прилеп 
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на ул."Кеј 19-ти Септември" бр.9, заведена во реги-
старска влошка бр.2-614 во Основниот суд во Битола 
со предмет на работење трговија на мало со месо жи-
вина, риба и месни преработки со жиро сметка 41100-
601-40003 во Заводот за платен промет Филијала -
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18680) 

Основниот суд во Прилеп со решението Сг.бр.49/99 
од 24.05.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Задруга за производство, промет и услуги 
"Калифорнија" увоз-извоз - Прилеп со ПО со седиште 
во Прилеп на ул."Ило Полутешка" бр.1, запишан во 
регистарска влошка бр.2-601 - Битола, со решение 
Срег.бр.2623/97 од 17.12.1997 година на Основниот суд 
во битола со предмет на работење производство на 
кожна галантерија со жиро-сметка 41100-601-40498 во 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението Ст.бр.2048/97 од 07.06.1999 година е заклуче-
на стечајната постапка над должникот Претпријатие 
за услуги градежништво, индустрија, трговија на голе-
мо и мало "Вив инжињеринг" од Скопје, со скратено 
име ПУГИТГМ "Вив инжињеринг" од Скопје, ул "Ко-
зле" бр.88/1-3 и жиро-сметка 40120-601-320922, се за-
клучува 

По правосилностa на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје,I - Скопје. (18818) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.528/98 од 22.02.1999 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Производно, услужно трговско претпријатие "Тора 
Комерц" од Скопје, со седиште на ул."Видое Смилев-
ски-Бато" бр. 87/II-З и број на жиро-сметка 40110-601-
43234; ? 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник да Се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19092) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Сг.бр.1097/97 од 24.02.1999 година се за-
клучува стечајната пос•тапка над стечајниот должник 
Претпријатие за трговија на големо и мало извоз-увоз 
и финансиски, технички и деловни услуги "Врела Ко-
мерц" од с.Моране, Скопје со број на жиро сметка 
40100-601-271659, 

По правосилноста на ова решение стечајниот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19093) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2808 од 31.05.1999 година се заклучу-
ва стечајната постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие за транспорт, трговија и услуги "Мастерс 

Гроуп" од Скопје со седиште на ул."Јане Сандански" 
бр.35/2-19 и број на жиро сметка 40100-601-363724. 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19034) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1166/96 од 04.Х1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Земјоделско 
сточарска задруга "ШАР 96" ЦО од Скопје, ул."Бај-
рам Шабани" бр.10, со жиро сметка 40110-601-383052. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. ~ 

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од 
Скопје,бул."Црвена Армија" бр. 10/I-2, тел.339-610. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.09.1999 година, во 9,30 часот,во ба-
рака 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (19084) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.23/99 од 01.06.1999 година се поведу-
ва претходна постапка на постапката за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над дол-
жникот ПТТУ "Свадбар-Комерц" д.о.о. од Скопје, со 
седиште на ул."АСНОМ" брг2/3-25, со жиро сметка 
40110-601-270368. 

За стечаен судија се определува Драган Николовски, 
судија при овој суд и член на стечајниот совет. 

За привремен стечаен управник се определува Ацо 
Петров од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 1/3. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 28.06.1999 
година во 10,00 часот, соба бр. 5, барака 4 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19162) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 100/99 
од 08.06.1999 година, над ПП "ПЕ-Мартиго" од Бито-
ла, ул."Караорман" бр.52-в, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-20689, при ЗПП Филијала - Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (19341) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.283/98 
од 01.06.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз на стоки и услу-
ги, превоз на стоки "Луна гранд" од Битола, ул."К.Јо-
сифовски"бр.27 со дејност трговија на мало, со жиро-
сметка 40300-601-67544 при ЗПП - Битола, отвори сте-
чајна постапка-не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19342) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 105/99 
од 06.06.1999 година над Приватното трговско претпр-
ијатие "Ел-Ал-Компани" од Ресен, ул."Ј.Јосифовски" 
бр. 158 за производство, услуги и трговија на големо и 
мало, извоз-увоз со жиро сметка 40310-601-63914 при 
ЗПП - Битола експозитура - Ресен, со дејност трговија 
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на мало, се отвори стечајна постапка не се спроведе и 
се заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19343) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 104/99 
од 06.06.1999 година над Мешовито претпријатие за 
производство, услуги и промет на големо и мало“Оз-
рахман" од Ресен, ул."ЈЈосифовеки" бр158 за произ-
водство, услуги, трговија на големо и мало, извоз~увоз 
со жиро сметка 40310-601-26609 при ЗПП - Битола 
експозитура - Ресен, со дејност трговија на мало, се 
отвора стечајна постапка не се спроведе и се заклучи= 

Од Основниот суд во Битола. (19344) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.103/99 
од 06.06.1999 година над Приватното претпријатие 
"Рестраде" од Ресен, ул."Ј.Јосифовски" бр. 158 за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало, извоз° 
увоз со жиро сметка 40310-601-10579 при ЗПП - Бито-
ла експозитура - Ресен, со дејност трговија на мало, се 
отвори стечајна постава не се спроведе и се заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19345) 

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст бр. 166/97 
од 19.05.1999 година, се отвора постапка за присилно 
порамнување над должникот ГП "Пелагонија" АД во 
стечај од Велес, со неговите доверители на начин што 
должникот утврдените побарувања на доверителите 
.да ги исплати во висина од 50% со рок на враќање од 
една година. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен ве I ^ \4 
да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет 
на овој суд со пријави во два примероци и докази. 

Рочиштето за присилно порамнување предлогот за 
присилно порамнување ќе се одржи на ден 24,06,1999 
година во 11,00 часот во судница бр ОБ~И кат на ОВОЈ 

«суд. 
Од Основниот суд во Велес. (19346) 

Основниот суд во Кичево, со решението Озг. бр.33/99 
од 01.06.1999 година ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник претпријатие за производство и 
трговија "Шаре КН-11" увоз извоз ДОО = кичево со 
седиште на ул."Партизански одреди" бр .25. со регис-
тарска влошка 1-27982-0-0-0, истата не се спроведе» па 
отворената стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за про изводство и трговија "Шаре КП-
11" увоз извоз ДОО - Кичево, се заклучува. 

Од Основниот суд во Кичево. (19347) 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст.,бр.38/99 
од 08.06.1999 година отвори стечајна постапка ма дол-
жникот Трговец поединец за трговија „Наим Демир 
Јусуфи" ТП - Кичево, ул ."Цветко Јаковлески бр.2 но 
истата не се проведува поради немање на стечајна ма-
са за намирување на трошкови по постапката и се за-
клучува. 

Од Основниот суд во Кичево. (19348) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр.64/99 
од 04.06.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
занаетчиство, услуги и трговија на големо и• мало, 
увоз-извоз "ВС Ники - Комерц9' - Прилеп П.О: со се° 
дипгге на ул."Пиринска" бр.21, заведен во. регистарска 
влошка 1-9252 со решение Срег.бр.732/93 на Окруж-

имот стопански суд - Битола, со жиро-сметка 41100-
601=34569 во заводот за платен промет - Филијала -
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува- но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19349) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр.56/99 
од 28=05.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие "Автомо-били -
Гино" увоз=извоз Прилеп П•О., со седиште на ул.*То-
це Делчев59 бб, запишан, во регистарска влошка 1-
16276 со решение Срег.брЛ 198/95 на Окружниот сто-
пански суд •• Битола, со дејност трговија на мало со во-
зила и делови со жиро сметка 41100-601-28783 во За-
водот за платен промет - Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува ,но се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19350) 

Основниот, суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Ст. бр .301/96 година од 22.02.1999 година стечај-
ната постапка над ДОО "Благој Туфанов" од Радо-
виш^ привремено се запира за период од 12 месеци 
сметано од правосилноста на решението. 

ДОО "Благој Туфанов" од Радовиш продолжува со 
работа. 

Од Основниот суд во Струмица. (19351) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.499/99 од 08.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и шпедиција "Империјал-
транс-Тхуи" експорт-импорт д.о.о. -'од Тетово, ул."29 
Ноември" бр.9 од Тетово, со жиро сметка 40100-601-
401-506. 

За, ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул "Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (16686) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.389/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "Ф и Р; Ком-
пани" експорт-импорт д.о.о. од 'Скопје, ул."Банско" 
бр.9 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143990. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевскц Душ-
ко, ул "Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16688) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.382/99 од 02.04.1999, година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Индулт" експорт-импорт д.о.о. од Скоп, ул."Воста-
ничка" бр.52 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
210171. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16689) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.528/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Карат-92" 
д.о,о. увоз-извоз од Скопје, ул."Партение Зогравски" 
бр.1-в од Скопје, со жиро сметка 40100-601-113083. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16691) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
.шение на овој суд Л.бр.607/99 од 22.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка . над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Интер-Шаб" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул "Рифат Бурссвиќ" бр.72 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-157699. 

За ликвидатор се определува лицето Годевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3,месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (16692) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.469/99 од 28.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "Карат" 

д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Скупи 1" бр.З од Скоп-
је, со жиро сметка 40120-601-274479. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул ."Беровска" бр.2-2/15 и тел .526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16694) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.438/99 од 28.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за, трговија, производство и услуги 
"ГОС" ц.6. од Куманово, ул."Благо и Гуне" бр. 18-4/4 од 
Куманово, со жиро сметка 40900-601-49654. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16695) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.449/99 од 28.04.1999. година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, сообраќај и трговија и 
услуги "Санто" увоз-извоз од Куманово, ул."1" бр.211 
од Куманово, со жиро сметка 40900-601-25248. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16696) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.637/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "Дес-Ко" д.о.о. ек-
спорт-импорт од Скопје ул."Бошко Буха" бр.10-а од 
Скопје, .со жиро сметка 40100-601-186862. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16697) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.529/99 од 04.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за монтажа, сервисирање и промет "Ју-
госемафор" д.о.о. извоз-увоз од Скопје, ул."Пролетер-
ска" бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-26570. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул ."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16698) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.417/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за шпедиција, транспорт и промет на го-
лемо и мало "Цепелин" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Иван Цанкар" бр.52-а од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-41981. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

"дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16699) . 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.611/99 од 29.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација Аптека "Липтон" Пе-
тар ДООЕЛ од Тетово, ул "ЈНА" бр.41 од Тетово, со 
жиро сметка 40150-603-4057. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I» Скопје. (16700) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.450/99 од 30.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за промет на големо и мало "Тел-Конт" 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Никола Карев" бб 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-35475. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душг 
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16701) 

Основниот суд во Струмица, ликвидационен совет, 
објавува дека со решението Л.бр. 1/96 од 24.05.1999 го-
дина ликвидационата постапка над должникот ОП 
"Проектант" од Струмица се заклучува. 

Ликвидациониот управник Лупчо Михајловиќ од 
Огрумица се разрешува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник ОП "Проектант" -Струмица да се брише од 
регистарот на претприј атиј а. 

Напред именуваното решение незадоволната стран-
ка може да го напаѓа во рок од 8 дена од огласувањето 
во "Службен весник на РМ" преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (19780) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.171/98 од 04.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација аптека "Адонис" Зо-
рица ДООЕЛ од Скопје, нас.Железара К-7,вл.1, локал 
1, со жиро сметка 40100-601-26287. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул.'*Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19835) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.60/98 од 21.10.1998 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "Агнес" 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Благој Гојан" бр.37 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338432. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19837) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 17/98 од 07.10.1998 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија "А.М.-
биро" д.о.о. од Скопје, ул."Бриселска" бр. 15/3-5 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-397962. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19838) 

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

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20225) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.57/98 од 28.09.1998 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги "Џенита-Комерц" увоз-
извоз - д.о.о. од Скопје, ул."Шуто Оризари" бр.96 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-348633. 

За ликвидатор се определува лицето Фета Илми, ул. 
"Шуто Оризари" бр.96. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19840) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.609/99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и услуги 
"Коки-Пром" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул ."Цветан 
Димов" бр.150 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
282969. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19842) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.706/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги "Ат-
лас" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Петар Дељан" бр. 
2-5/10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-50230. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19844) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.505/99 од 25.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "Мак-Симпром" увоз-извоз д.о.о. од 
Скопје, ул "870" бр.70, жиро сметка 40110-601-272640. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19846) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.567/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за вршење услуги и промет на 
стоки на големо и мало "Ваит" увоз-извоз ДООЕЛ од 
Скопје, ул."Егејска" бр.10, со жиро сметка 40100-601-
410367. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот"суд Скопје I - Скопје. (19849) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.692/99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги на големо и мало 
"СТУ Комерц" увоз-извоз ц.о. од с.Студеничани - Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-68466. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19850) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.390/99 од 24.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Потковица" д.о.о. 
од Скопје, ул.*ТП Македонска бригада" бр.21, со жиро 
сметка 40100-601-295472. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19853) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.313/99 од 04.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство на големо и мало 
"ЗЕВ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, кеј "13 Ноември" бр. 

66, со жиро сметка 40100-601-158521. 
За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-

ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19855) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.370/99 од 04.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-

из°водно трговско претпријатие "Сан Сара" ц.о. од 
Скопје, ул."Палмиро Тољати" бр.71-а од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-245013. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

1 Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19856) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.583/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Роби 
Комерц" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Петар Ман-
џуков" бр.31-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
124351. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
с те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19857) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.501/99 од 04.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Баџо 
Комерц" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."3лате 
Михајловски" бр.4, со жиро сметка 40120-601-52331. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19858) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.558/99 од 27.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Алфрида-Комерц" д.о.о. од Скопје, ул. 
"Овчеполска" бр. 103,со жиро сметка 40100-601-144935. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Андо-
новски, ул."Исаја Мажовски" бр.36/II-2 и тел.335-634. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20342) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.521/99 од 27.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, интелектуални услуги, 
угостителство, туризам, внатрешна и надворешна тр -
говија "Мартин-МД" од Скопје, ул. "Партизански од-
реди" бр.21, со жиро сметка 40100-601-267899. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Андо-
новски, ул."Исаја Мажовски" бр.36/II-2 и тел.335-634. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20339) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Паликура, 
Кавадарци, КП-1010, дел 2, план 009, скица 047, место 
викано "Горна лака"/ кат.култура-песочиште, површи-
на 722 м 2 , и КП-1010, дел 2, план 009, скица 047, место 
викано "Горна лака", кат. култура-нива, кат класа 3, 
површина 3553 м2. Наведениот имот е во сопственост 
на Дончо Настов од Кавадарци, видно од имотен лист 
број 182, а цената на продажба е 87*500,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул ."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од де» 
нот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(18351) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Паликура, 
Кавадарци, КП-1010, дел 1, план 009, скица 047, место 
викано "Горна лака", кат.култура-песочиште, површи-
на 829 м 2 , и КП-1010, дел 1, план 009, скица 047, место 
викано "Горна лака", кат. култура-нива, кат класа 3, 
површина 3090 м2. Наведениот имот е во сопственост 
на Душан Настов од Кавадарци, видно од имотен лист 
број 183, а цената на продажба е 78.700,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста= 
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул."Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од де-
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нот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(18352) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр.251/1, 
план 3, скица 3, во м.в. "Село", нива од 5 класа во по-
вршина од 1509 м2, заведена во Поседовен лист бр.216 
во К О Војник, сосопственост на Георгиевски Страш-
ко од с. Војник, Куманово. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се 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 оваа понуда. Во спротив-
но,, го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
"Ленинова" б»б. (18356) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на К П брЛ627/1, на м.в."Село", класа неплодно, со 
површина од 375 м2, во К О Неготино, сопственост на 
Османи Изет Абидин, за цена од 320.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул."Браќа Ѓоновски" бб 
во Гостивар. (18360) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП бр.613, план 9, скица 17, м.в."Стрбинци", класа 
7, со површина од 709 м2, во К О Љуботен, и нива по-
строена на КП бр.672, план 9, скица 17, м.в."Стрбин-
ц и \ класа 7 со површина од 2654 м2, во К О Љуботен, 
за купопродажна цена од 40,00 денари за м2, сопстве-
ност на Фазли Тефик од Скопје, ул."3еф Љуш Марку" 
бр А 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (18806) 

Се продава 1/9 идеален дел од земјоделско земјиште-
нива, построена на К П бр.167/1, план 4, скица 3, со 
вкупна површина од 9597 м2, од кои нива класа 5, во 
површина од 5825 м2 и нива класа 6, во површина од 
3772 М2

5 м.в "Капина", во К О Зелениково, сопственост 
на Груевски Владо од Скопје, ^Зелениково, за купо-
продажна цена од 130,00 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 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (18806) 
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Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 
на КО Кадино, заведено во Имотен лист бр.214, КП 
379/2, план 13, скица 4, м.в. Горна јурија, нива 3 класа 
во површина од 4100 м2, сопственост на Мартиновски 
Горан. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр.77 б, Скопје. (18815) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 
на КО Д.Соње, заведено во ПЛ бр.378, КП 2257, план 
5, скица 8, м.в."Поле\ нива 6 класа во површина од 
1053 м2, сопственост на Живковиќ Сребренка. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр.77 б, Скопје. (19060) 

Се продава земјоделско земјиште нива, КП 13904, 
план 38, скица 152 во м.в."Говедарски пат", 5 класа, во 
вкупна површина од 9176 м2 заведена во ПЛ бр.10601 
за КО Куманово, сопственост на Рамадани Ил>ми од 
с.Черкези, за вкупна купопродажна цена од 640.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски, ул."11 Октомври" бр.4, 
Куманово. (18363) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за производство проектирање и трговија "ОГТОМ" 
ДОО експорт - импорт Скопје. (19726) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.063710/93 на име Елмази Небија,- с.Теново, 

Тетово. (17177) 
Пасош бр.550818/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Златановски Кирило, с.Визбегово, Скопје. (19714) 
Пасош бр. 1053320/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Џелил Ниметула, ул.К.Асенов бр.7/1-13, Скопје.(19717 
Пасош бр.0440865 издаден од УВР - Охрид надиме 

Башукоски Вангел, ул.С.Наумов бр.25, Охрид: (19727) 
Пасош бр.896846/96 издаден од УВР -Скопје на име 

Гафур Амети, ул.О.Чопела бр.4 а,Скопје. (19728) 
Пасош бр. 1064721/97 издадел х5д УВР - Скопје на име 

Менсур Јусуфи, с.Крушоггек, Скопје. (19773) 

Пасош бр.930832 издаден, од УВР - Скопје на име 
Тони Митров, ул.Р.Митровиќ бр.145, Скопје. (19775) 
Пасош бр.938410/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Кадрија Осман, с.Копачин дол, Тетово. (19779) 
Пасош бр.602901/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Стојковска Марија, ул.СФилиповрки бр.4/2-11, 
Скопје. (19781) 
Пасош бр.1088037/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Стојковски Љубомир, ул.К•Ј.Питу бр.30/2-7, Скопје. 
Пасош бр.153984/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Самет Џемаили, ул.Јајце бр. 116 а, Скопје. (19789) 
Пасош бр.1069144/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Нулифер Исмаиловски, ул.Ц.Димов бр.98/1-16, Скопје 
Пасош бр.839246/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Мирјана Манановска, ул.С.Пужелка бр. 11 б, Скопје. 
Пасош бр. 1070281 на име Пандев Панче, с.Петра-

линци. Сгрумица. 
Пасош бр.0531147,издаден од на име Баланца Амет, 

Дебар. (19979) 1 

Пасош бр.1118351, издаден од на име Руси Ресмије, 
Дебар. (19980) 

Пасош бр.47187/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Неими Ремзи, с. Слатина,Тетово. (20038) 

Пасош бр.538560/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Исамедин Салихи, ул. "А. авдовиќ" бр.7,Скопје.(20041) 

Пасош бр.563851/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мухадин Весељ, с. Арачиново,Скопје. (20052) 

Пасош бр.573817/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Рафиз Небиевски, с. Арачиново,Скопје. '(20053) 

Пасош бр.429837/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Хајрун Аљиљи, с. Д. Свиларе,Скопје. (20054) 

Пасош бр.573897/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мирко Гаврилоски ул. В. Мицков бр.39,Скопје. (20056) 

Пасош бр.151746, издаден од УВР - Велес на име 
Демиров Амет, ул. "Б. Каракостев" бр. 179,Велес. 

Пасош бр.484613,издаден од УВР - Скопје на име 
Зулбери Зекирија, с. Сарај ,ул. "15" бр.З,Скопје.(20059) 

Пасош бр.0625526/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Душко Јаневски,бул."Маркс и Енгелс" бр.1/8-6,Скопје. 

Пасош бр. 122720,издаден од на име Митев Ванчо, 
с.Добреишнци бр.87,Струмица. (20322) 

Пасош бр.576081, издаден од на име Митев Сашко, 
с.Бориево,Струмица. (20325) 

Пасош бр.0348248, издаден од на име Коратерзиева 
Славица,ул."Д.Влахов" бр.21, Гевгелија. (20343) 

Пасош бр.0454076, издаден од на име Зоран Петров, 
ул« "М.Ацев" бр. 14,Гевгелија. (20404) 

Пасош бр.0831972, издаден од на име Незировски 
Емиљ,Дебар. (20405) 

Пасош бр.649375,издаден од на име Радосављев 
Елена,с.Босилово бр.72,Струмица. (20406) 

Пасош бр.0173270 издаден од на име Илин Витомир, 
ул/Т.Бикова" бр. 10,Гевгелија. (20407) 

Пасош бр.318773,издаден од на«име Атанасов Мите, 
с.Еднокуќево бр.40,0грумица. (20408) 
Уверение бр.9892 издадено од Медицински Факултет 

Скопје на име Диневска Весна, Скопје. (19774) 
Пасош бр.0754764/95,издаден од УВР - Куманово на 

име Селими Бајрам, ул. "Цротравска" бр.60,Куманово. 
Пасош бр.0425569/94,издаден од УВР - Велес на име 

Клифова Јасмина, ул ."Л. Трпков" бр.6,Велес. (20200) 
Пасош бр.1069599/97,издаден од УВР - Скопјена име 

Крстевски Игор, ул "Р.Ј. Корчагин" бр.17,Скопје. 
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Пасош бр.384989, издаден од УВР Штип на име 
Димитров Горанчо, ул "8 Март" бр.52,Штип. (20315) 

Пасош бр.266875/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Јусифи Ридван, ул."Б. Единство" бр.7 а,Куманово. 

Пасош бр.547790/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Захири Рабит, ул. "У. Илиевски" бр .43»Куманово. 

Пасош бр\888938/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Мирко Стојановски, ул."Вич" бр.26/26,Скопје. (20347) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 19/98 
за пасош бр.0925684 на име Амети Нумин, с. Д. Сви-
ларе,Скопје се сторнира. (20352) 

Пасош бр.475700/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тотиќ О>бољуб, ул. "Ј. Лукровски" бр.5/2-10,Скопје. 

Пасош бр.475764/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тотиќ Росанка,ул. "Ј. Лукровски"бр.5/2-10,Скопје. 

Пасош бр.937261,издаден од УВР - Тетово на име 
Сљмани Мумин, с. Чифлик,Тетово. (20365) 
Пасош бр.478923/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Седат Алими, с. Арачиново, ул."8" бр.31 »Скопје. { 
Пасош бр.489465/94, издаден од УВР - Куманово на 

име Барије Љатифи, ул."П. 5 Сгојмановск" бр.21, 
Куманово. (20375) 

Пасош бр.626667/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Алии Фаик, с. Арачиново,Скопје. (20386) 

Пасош бр. 124557/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Димишковски Томе,ул."М. Михајловски"бр. 19,Скопје. , 

Пасош бр.429358/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Мустафа, с. Црн Врв,Скопје. (20403) 

Пасош бр.247907/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Рушиди Јусуф, ул. "Штипска" бр. 1/2,Тетово. (20411) 

Пасош бр. 0029691 на име Дојчинов К. Стојан, 
ул ."Ванчо Прке" бр. 19, Гевгелија. (20494) 

Пасош бр. 0398350 на име Бафтијар Ќани,Дебар. 
Пасош бр. 615024, издаден од УВР - Охрид на име 

Тутурески Илија, с. Мешеишта, Охрид. (20512) 
Пасош бр. 1165069, издаден од ОВР - Огрумица на 

име Танов Митко, ул."Јанко Цветанов" бр. 55-2/3, 
Струмица. (20517) 

Пасош бр. 948285,издаден од ОВР- Струмица на име 
Ангелова Зорка, с. Баница бр. 129, Струмица. (20520) 
Пасош бр.227094 издадени од УВР - Скопје на име 

Стојановски Велко, Скопје. (19786) 
Пасош бр. .481097 издаден од УВР Скопје на име 

Новакович Циста, Скопје. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал на ОП за 
финална и пиланска обработка на дрво „Црн Бор" -
Пехчево / 

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 24.05.1999 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: продажба на идеален дел на претпријатието. 

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. „Индустриска^ бб 
во време од 7,00 до 14,00 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во Јавното Претпријатие „Елек-
тростопанство на РМ" објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК 
БР. 38-13 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 38-13 е ЈП „Елек-
тростопансто на Македонија", Подружница Козјак, ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за из-
градба на Објекти за водоснабдување на новите на-
селби: 
1.2.1. Здуње и 
1.2.2. Близанско 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица при што набавката ќе се спроведе со постапка 
отворен повик. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува според член 
48 од Законот за јавни набавки. Отворањето на пону-
дите ќе се изврпи со присуство на понудувачите. 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. а) За село Здуње: 
- Каптажа на извор за вода во месност Манастириште. 
- Цевовод (ископ на канал со длабочина 1 м и должина 
4,5 км, поставување на пластични цевки Ф 90 мм со 
должина 4,5 км, изработка на 18 бетонски ревизиони 
шахти, изработка на резервоар за вода со волумен 150 
м3. 
- Пристапен пат до резервоарот за вода со должина 500 
м, ширина 4 м. 
2.1. (б) За село Балканско: 
- Каптажа за извор за вода Близанско 1, во месноста 
Извориште. 
- Цевовод (ископ на канал со длабочина 1 м и должина 
0,8 км, поставување на пластични цевки Ф 75 мм со 
должина 0,8 км, изработка на 3 бетонски ревизиони 
шахти, изработка на јрезервоар за вода со волумен 160 
м3. 
- Пристапен пат до резервоарот за вода со должина 100 
м, ширина 4 м. 
2.2. Изведбата на работите треба да биде според Глав-
ните проекти и важечките технички прописи за ваков 
вид работи. 
2.3. Главните проекти може да се видат на адресата на 
нарачателот, секој работен ден од 9 до 14 часот, со 
претходно закажување на телефон 149-149 (Елеонора 
Коцова). 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цена на понудата, со која треба да биде опфатен 
целокупниот обем на работите предвидени со предме-
тот (поединечни цени и вкупна цена). 
3.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење 
на дејност за градежни работи. 
3.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични 
објекти во последните 5 години (да приложи список на 
изведените објекти, основни податоци за секој објект, 
име на инвеститорот и време кога е предаден во упо-
треба). 
3.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за 
одговорното лице кое ќе раководи со изведените ра-
боти и негово искуство за изведување на слични објекти 
во последните 3 години. 

73.6. Потврда до која се дозволува ЕСМ да ги провери 
податоците наведени за искуството (наведено во точка 
3.4 и 3.5). 
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3.7. Список и основни податоци за опремата со која 
изведувачот ќе ги изведува предвидените работи. 
3.8. Список и основни податоци за подизведувачи (до-
колку ги има) и нивна референца за изработка на об-
јекти од ваков вид. 
3.9. Начин на плаќање. 
3.10. Рок на важност на понудата. 
3.11. Рок на изработка. 
3.12. Понудите од странските понудувачи треба да би-
дат преведени на македонски јазик." 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (со-
гласно со член 43 од Законот за јавни набавки). 
4.1. Извод од судската регистрација на фирмата. 
4.2. Документ за бонитет на фирмата, издаден од инсти-
туција за платен промет (оригинален или заверена ко-
пија, верна на оригиналот) согласно член 22 од Зако-
нот. 
4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај и нема 
забрана за вршење на дејност (обете судски заверени 
или копии верни на оригиналот) согласно член 24 точка 
а и б од Законот за јавни набавки. 
4.4. Доказ за стручна способност на понудувачот, со-
гласно со член 23 од Законот за јавни набавки. 
4.5. Референцна листа за досегашните работи од ваков 
вид (како што е барано во точка З.4.). 
4.6. Доказ за способноста и опременост за вршење на 
ваков вид работи (како што е барано во точките 3.5, 
3.6, 3.7 и 3.8). 
5 КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР•НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (Согласно со член 25 од Законот за 
јавни набавки) 
5.1. Искуство на понудувачот 30 поени 
512. Начин на плаќање 20 поени 
5.3. Цена на понудата 40 поени 
5.4. Рок на изведба 10 поени 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот 
на објавувањето во дневниот печат. 
6.2. Понудите да се достават согласно со член 52,53 и 54 
од Законот за јавни набавки и истата се доставува во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 
6.3. Понудите да бидат доставени на следната адреса: 
ЈП Електростопанство на Македонија, Подружница ХЕ 
Козјак (набавка бр. 38-13), ул. „11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
„не отварај" како и бројот на јавниот повик. Во среди-
ната на ковертот да биде назначена адресата на набаву-
вачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во 
кои во едниот е понудата со финансиските документи, а 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака „документација" и точна 
адреса на понудувачот. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Секој понудувач пред да ја поднесе понудата, на 
свој трошок, да се запознае со местото на објектите и 
сите теренски и останати услови важни за изведување. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвиде-
ниот рок, и оние кои не се изработени според Повикот, 
односно некомплетните понуди, ќе бидат одбиени. 
7.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
7.4. Понудувачите имаат право да поставуваат пра-
шања (исклучиво во писмена форма) најдоцна 5 дена 
пред датумот за доставување на понудите. Сите пра-

шања и одговори ќе бидат доставени до сите понуду-
вачи, без да се каже кој го поставил прашањето. 
7.5. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
5.7.1999 во 12 часот во просториите на ЈП Електросто-
панство подружница Козјак, ул. „11 Октомври" бр. 9, 
на 9 кат во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР; 16-3280/45 

1. Предмет на јавното барање: 
- 1/1 Навлака за перница со димензии 
80x60 см 8.000 парчиња 
- 1/2 Чаршаф војнички со димензии 
240 ќ 150 см 15.000 парчиња 
- 1/3 Чаршаф за маса трпезариска со 

димензии 140x240 см 1.000 парчиња 
- 1/4 Перница војничка со димензии 
75x55 см 250 парчиња 

Производи на реден број 1/1 до 1/3 да бидат со квали-
тет, 100% памук белено платно со тежина над 150 
грама/м2 и со процент на собирање од 4 до 6%. 

Производот на реден број 1/4 да биде со квалитет, 
платно шифо со тежина над 150 грама/м2 и со полн ило 
од полиестерско силклонизирано бело влакно со те-
жина од 1.200 грама. 

Заинтересираните понудувачи со понудата задолжи-
телно да достават и по еден примерок на производот 
што го нудат. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје, Штип и Битола во рок од 30 дена од склучување 
на договорот со можност за поделба на количината. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, без пресметан данок на промет, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми: 
- квалитетот на производите, 
- висина на цената, 
- рок и начин на плаќање, 
- рокот на испорака. 

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 
да ја достави следната про дружи а документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- цертификат за квалитетот на производите што се 
нудат (основниот материјал) издаден од надлежен ор-
ган за квалитет во Република Македонија. • 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
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Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, петна-
есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". Во случај 
петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден», тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов" 
60 Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворање на пону-
дите. 

Понудата и придружнаТа документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на р>окот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки - градежни работи на Министер-
ство за образование објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-
ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 
НА ОБЈЕКТ ВО ЈАВНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВА-

НИЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: Министерството за образование ул. 
„Димитрие Чуновски" бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, 
градежно-занаетчиски и инсталатерски работи за об-

1 јектот 
Гимназија „Панче Поповски" - Гостивар, 
- доградба на училници. 

' 1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-
ските и инсгалатерските работите даден е во тендер-
ската документација 

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

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
т се: цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и 
! техничка способност. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите; 

2.2. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од 
денот на објавување на повикот. 
3. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација може да се види и 
подигне во Министерството за образование на ул. „В. 
Ѓоргов" бр. 35 Скопје, со надоместок од 400,00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудите лреба да содржат единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

4.2 Начин на плаќање (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција); 

4.3. Рок на изведување на предметните работи не 
повеќе од 60 дена; 

4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изве-
дува сам или ќе ангажира и подизведувачи; 

4.5 Понудувачите се должни со понудите да ја доста-
ват следната документација: 

4.5.1 Придружна документација; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет, согласно правилникот за содржината на 
документот за бонитет, донесен од министерот за фи 
нансии; 

- изјава дека понудувачот не е под стечај; 
4.5.2 Документација за техничка оспособеност; 
- референц-листа и список на досега изведени ра-

боти во последните три години по објекти, датуми и 
износи; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположивата опрема. 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во Одделението за инвестиции на Министерството 
за образование на ул. „Димитреие Чуновски" бр. 9 
Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, 
но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на 
понудите. 

5.4. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бројот на повикот и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде означена точ-
ната адреса на набавувачот. Пликот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот 
внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска до-
кументација и носи ознака „понуда", а другиот внатре-
шен плик ја содржи техничката документација и носи 
ознака „документација", и носи точна адреса на испра-
ќачот - понудувачот. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на овла-

стените претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на 06.07.1999 год. со почеток во 1300 часот, во 
просториите на Министерството (Одделение за инве-
стиции) на ул. „Васил Ѓоргов" бр. 35, Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледани. 

7.2 Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 120-295 или 133-376. 

Комисија за јавни набавки 
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Пасош бр.384989, издаден од УВР Штип на име 
Димитров Горанчо, ул/'8 Март" бр.52,Штип. (20315) 

Пасош бр.266875/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Јусифи Ридван, ул."Б. Единство" бр.7 а,Куманово. 

Пасош бр.547790/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Захири Рабит, ул. "У. Илиевски" бр .43 Куманово. 

Пасош бр.888938/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Мирко Стојановски, ул."Вич" бр.26/26,Скопје. (20347) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.19/98 
за пасош бр.0925684 на име Амети Нумин, с. Д. Сви-
ларе,Скопје се сторнира. (20352) 

Пасош бр.475700/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тотиќ Србољуб, ул. "Ј. Лукровски" бр.5/2-10,Скопје. 

Пасош бр.475764/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тотиќ Росанка»ул. "Ј. Лукровски"бр.5/2-10,Скопје. 

Пасош бр.937261,издаден од УВР - Тетово на име 
Сљмани Мумин, с. Чифлик,Тетово. (20365) 
Пасош бр.478923/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Седат Алими, с. Арачиново, ул."8" бр.31 »Скопје. , 
Пасош бр.489465/94, издаден од УВР - Куманово на 

име Барије Љатифи, ул."П. Сгојмановск" бр.21, 
Куманово. (20375) 

Пасош бр.626667/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Алии Фаик, с. Арачиново,Скопје. (20386) 

Пасош бр.124557/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Димишковски Томе,ул."М. Михајловски"бр. 19,Скопје. 

Пасош бр.429358/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафа Мустафа, с. Црн Врв,Скопје. (20403) 

Пасош бр.247907/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Рушиди Јусуф, ул. "Штипска" бр. 1/2,Тетово. (20411) 

Цасош бр. 0029691 на име Дојчинов К. Стојан, 
ул ."Ванчо Прке" бр. 19, Гевгелија. (20494) 

Пасош бр. 0398350 на име Бафтијар Ќани,Дебар. 
Пасош бр. 615024, издаден од УВР - Охрид на име 

Тутурески Илија, с. Мешеиигга, Охрид. (20512) 
Пасош бр. 1165069, издаден од ОВР - Сгрумица на 

име Танов Митко, ул."Јанко Цветанов" бр. 55-2/3, 
Сгрумица. (20517) 

Пасош бр. 948285,издаден од ОВР- Огрумица на име 
Ангелова Зорка, с. Баница бр. 129, Струмица. (20520) 
Пасош бр.227094 издадени од УВР - Скопје на име 

Стојановски Велко, Скопје. (19786) 
"Пасош бр.481097 издаден од УВР Скопје на име 
Новакович Цвета, Скопје. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал на ОП за 
финална р пиланска обработка на дрво „Црн Бор" -
Пехчево 

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 24.05.1999 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: продажба на идеален дел на претпријатието. 

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." „Индустриска^ бб 
во време од 7,00 до 14,00 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во Јавното Претпријатие „Елек-
тростопанство на РМ" објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК 
БР. 38-13 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 38-13 е ЈП „Елек-
тростопансто на Македонија", Подружница Козјак, ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за из-
градба на Објекти за водоснабдување на новите на-
селби: 
1.2.1. Здуње и 
1.2.2. Близанско . 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица при што набавката ќе се спроведе со постапка 
отворен повик. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува според член 
48 од Законот за јавни набавки. Отворањето на пону-
дите ќе се изврпи со присуство на понудувачите. 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. а) За село Здуње: 
- Каптажа на извор за вода во месност Манастнриште. 
- Цевовод (ископ на канал со длабочина 1 м и должина 
4,5 км, поставување на пластични цевки Ф 90 мм со 
должина 4,5 км, изработка на 18 бетонски ревизиони 
шахти, изработка на резервоар за вода со волумен 150 
м3. 
- Пристапен пат до резервоарот за вода со должина 500 
м, ширина 4 м. 
2.1. (б) За село Бутанско: 
- Каптажа за извор за вода Близанско 1, во месноста 
Извориште. 
- Цевовод (ископ на канал со длабочина 1 м и должина 
0,8 км, поставување на пластични цевки Ф 75 мм со 
должина 0,8 км, изработка на 3 бетонски ревизиони 
шахти, изработка на резервоар за вода со волумен 160 
м3. 
- Пристапен пат до резервоарот за вода со должина 100 
м, ширина 4 м. 
2.2. Изведбата на работите треба да биде според Глав-
ните проекти и важечките технички прописи за ваков 
вид работи. 
2.3. Главните проекти може да се видат на адресата на 
нарачателот, секој работен ден од 9 до 14 часот, со 
претходно закажување на телефон 149-149 (Елеонора 
Коцова). 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цена на понудата, со која треба да биде опфатен 
целокупниот обем на работите предвидени со предме-
тот (поединечни цени и вкупна цена). 
3.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење 
на дејност за градежни работи. 
3.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични 
објекти во последните 5 години (да приложи список на 
изведените објекти, основни податоци за секој објект, 
име на инвеститорот и време кога е предаден во упо-
треба). 
3.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за 
одговорното лице кое ќе раководи со изведените ра-
боти и негово искуство за изведување на слични објекти 
во последните 3 години. 
3.6. Потврда со која се дозволува ЕСМ Да ги провери 
податоците наведени за искуството (наведени во точка 
3.4 и 3.5). 


