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

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

Четврток, 20 мај 1999 
Скопје 

Број 30 Год. LV 

Аконтацијата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

925. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА 

УРГЕНТЕН УВОЗ 
Се прогласува Законот за задолжувана на Репу-

блика Македонија со кредит кај Меѓународното здру-
жение за развој по Договорот за Проектот за ургентен 
увоз, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 19 мај 1999 година. 

Број 07-1989/1 
19 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

рот од член 2 на овој закон до денот на повлекувањето 
на средствата. 

На повлечените средства од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за 
услуги по стапка од 3/4 од 1% (0,75%), годишно. 

Провизијата од ставовите 3 и 4 на овој член се плаќа 
полугодишно и тоа на 1 февруари и на 1 август секоја 
година. 

Член 4 
Кредитот ќе се операционализира преку Народната 

банка на Република Македонија како агент Банка на 
Владата на Република Македонија за што ќе се склучи 
посебен договор меѓу Министерството за финансии и 
Народната банка на Република Македонија. 

Член 5 
Република Македонија кредитот од член 1 на овој 

закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУ-
ЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕК-

ТОТ ЗА УРГЕНТЕН УВОЗ 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓународ-

ното здружение за развој со: 
- кредит во износ од 36 милиони и 900 илјади 

(36.900.000) специјални права на влечење (СДР), екви-
валент на 50 милиони американски долари, наменет за 
поддршка на платниот биланс на Република Македо-
нија. 

Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитот од 

член 1 на овој закон се утврдуваат со Договор по Про-
ектот за кредит за ургентен увоз, кој ќе се склучи меѓу 
Република Македонија и Меѓународното здружение за 
развој. 

Член 3 
Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон 

е 35 години со грејс период од десет години. 
Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни 

рати кои пристигнуваат за плаќање на 1 февруари и 1 
август секоја година, почнувајќи од 1 август 2009 го-
дина, а завршувајќи на 1 февруари 2034 година. 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното 
здружение за развој на 30 јуни секоја година, но не 
поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресме-
тува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Догово-

926. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР ЗА 

СТОПАНСТВО 
1. Се разрешува Жанко Чадо од функцијата член на 

Владата на Република Македонија и министер за сто-
панство. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2001/1 
19 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

927. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТО-

ПАНСТВО 

1. Се разрешува д•р Владимир Џабирски од функци-
јата член на Владата на Република Македонија и мини-
стер за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
ното, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2002/1 Претседател 
19 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

928. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА II МИНИСТЕР ЗА 

ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува д•р Стојан Богданов од функцијата 
член на Владата на Република Македонија и министер 
за здравство. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2003/1 Претседател 
19 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

929. 
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МИНИСТЕР БЕЗ 

РЕСОР) 

1. Се разрешува м-р Ѓорѓи Наумов од функцијата 
член на Владата на Република Македонија (министер 
без ресор). 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2004/1 Претседател 
19 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

930 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на Република Македонија и член 137 став 1 од Законот 
за органите на управата („Службен весник на СРМ“ 
број 40/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја" број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-
КОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СТОПАН-

СТВО 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за стопан-
ство се избира Михајло Толевски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1997/1 Претседател 
19 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

931. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 137 став 1 од Законот 
за органите на управата („Службен весник на СРМ4' 
број 40/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја" број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-
КОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се избира Марјан 
Горчев. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1998/1 Претседател 
19 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

932. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 137 став 1 од Законот 
за органите на управата („Службен весник на СРМ44 

број 40/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја4' број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РА-
КОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВ-

СТВО 

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер кој ќе раководи со Министерството за здрав-
ство се избира д•р Драган Даниловски. 
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• 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1999/1 
19 мај 1999 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

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

933. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на Република Македонија и член 137 став 1 од Законот 
за органите на управата („Службен весник на СРМ" 
број 40/90 и „Службен весник на Република Македони-
ја" број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(МИНИСТЕР БЕЗ РЕСОР) 

1. За член на Владата на Република Македонија 
(министер без ресор) се избира Радован Стојкоски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2000/1 
19 мај 1999 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

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

934. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Тони Тодор Трендафилов од с. Спанчево, во тра-
ење од 3 месеци, 

2. Мустафи Рецеп Фатмир од с. Врапчиште, во тра-
ење од 3 месеци, 

3. Паскал Ангел Галачев од Кочани, во траење од 2 
месеци. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-508 
19 мај 1999 година 

Скопје Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

935. 

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.05.1999 година, донесе 

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

„ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ" - ШТИП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно текстилно училиште „Димитар Ми-
расчиев" - Штип, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 27.02.1996 година. 

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

. Бр. 23-689/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

936. 

Врз основа на член 103 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 
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 13.05.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КРУМЕ КЕПЕСКИ" -

СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Круме Кепески" - Скопје, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
14.03.1996 година. 

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

Бр. 23-939/1 
13 мај 1999 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република, Македонија, 
Љубчо Ѓоргиевски, с.р. 



Стр. 1760 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 мај 1999 

937. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ'4 бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија14 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 април 1999 година, донесе 

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

НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТУРИЗАМ 

1. Се разрешува Благојче Силјаноски, од должноста 
директор на Дирекцијата за туризам, орган во состав на, 
Министерството за стопанство. 

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

Бр. 17-2235/2 
30 април 1999 година 

Скопје 

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

938. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98) 
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 30 април 1999 година, донесе 

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

ЗА ТУРИЗАМ 
1. За директор на Дирекцијата за туризам, орган во 

состав на Министерството за стопанство, се именува 
Климент Билко, економист по туризам. 

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

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

Бр. 17-2236/2 
30 април 1999 година 

Скопје 
939. Ј — 

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 
бЗ,/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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

' 1. Се разрешува Јован Филески, од должноста по-
мошник на директорот на Фондот за здравствено осигу-
рување. 

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

940. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Се разрешува Лилјана Ивановска, доктор на ме-

дицина, од должноста помошник на директорот на Фон-
дот за здравствено осигурувани. 

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

Бр. 17-2280/3 Претседател на Владата 
30 април 1999 година на Република Македонија, 

9 4 1 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Се разрешува Злате тулески, од должноста по-

мошник на директорот на Фондот за здравствено осигу-
рување. 

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

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

Бр. 17-2280/2 
,30 април 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2280/4 
30.април 1999 година 

942. Скопје -
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА. СОВЕТ-
НИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Се разрешува Стоилко Цветковски, од должноста 

советник во Владата на Република Македонија, распо-
реден на работи и задачи во Министерството за инфор-
мации. 

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

Број 17-2181/2 Претседател на Владата 
30 април 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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943. 
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 30 април 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
1. За советник на министерот за локална самоуправа 

се назначува Елена Петкановска, досегашен самостоен 
советник во Министерството за правда. 

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

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

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

Број 17-2290/2 
30 април 1999 година 

Скопје 

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

946. 
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*4 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 30 април 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1. За советник на министерот за млади и спорт се 

назначува Сашо Петковски, виш фудбалски тренер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија4'. 

Број 17-2271/2 
30 април 1999 година 

Скопје 
944. 

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 Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 април 1999 година, донесе , 

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

РОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. За советник на министерот за локална самоуправа 
се назначува Марина Наумовска, досегашен 'советник 
во Министерството за правда. 

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

Број 17-2290/3 
30 април 1999 година 

947. Скопје_ 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на 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 Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИ-

СТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Добринка Борисовска-Господинова 

од должноста советник на директорот на Заводот за 
статистика на Република Македонија, поради назначу-
вање на друга должност. 

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

Број 17-2271/3 
30 април 1999 година 

Скопје 
945. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 април 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

1. За советник на министерот за млади и спорт се 
назначува Сашо Поповски, дипл. професор по физичка 
култура. 

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

Број 17-2229/2 
30 април 1999 година 

Скопје 

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

948. 
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.63/94и 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИ-

СТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Ана Адамчевска од должноста со-

ветник на директорот на Заводот за статистика на Ре-
публика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 17-2229/3 
30 април 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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949. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ'4 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Вл•адата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИ-

СТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Јован Мазгански од должноста по-
мошник на директоров на Заводот за статистика 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". 

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

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

Број 17-2229/5 
30 април 1999 година 

Скопје 

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

951. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Добринка 
Борисовска-Господинова, досегашен советник на ди-
ректорот на Заводот за статистика на Република Маке-
донија. 

Број 17-2230/2 
30 април 1999 година 

952 Скопје 

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

Број 17-2229/4 
30 април 1999 година 

Скопје 
950. — 

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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИ-

СТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Павле Фиданчевски од должноста 
помошник на директорот на Заводот за статистика 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". 

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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За помошник на директорот на Заводот за стати-

стика на Република Македонија се назначува Биљана 
Апостоловска, досегашен началник на одделение во 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

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

Број 17-2230/3 
30 април 1999 година 

953. С к о п ј е -

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на 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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За помошник на директорот на Заводот за стати-

стика на Република Македонија се назначува Славка 
Атанасова, досегашен помошник на директорот на За-
водот за статистика на Република Македонија. 

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

Број 17-2230/4 Претседател на Владата 
30 април 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
954. 

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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За помошник на директорот на Заводот за стати-

стика на Република Македонија се назначува Благица 
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Цонковска, досегашен началник на одделение во Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

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

Број 17-2230/5 
30 април 1999 година 

Скопје 
955. — 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на 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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Љубинка 
Поповска-Тошсва, досегашен началник на одделение 
ро Заводот за статистика на Република Македонија. 

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

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

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

Број 17-2230/7 
30 април 1999 година 

Скопје 

957. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е III Е И И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Виолета 
Ѓоргиевска, досегашен началник на одделение во Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

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

Број 17-2230/8 
30 април 1999 година 

Скопје 

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

^ Број 17-2230/6 
30 април 1999 година 

Скопје 
956. 

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. Ј38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Илија 
Ѓорѓевиќ, досегашен началник на одделение во Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

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

958. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Мира Јо-
дорова, досегашен началник на одделение во Заводот 
за статистика на Република Македонија. 

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

Бр. 17-2230/9 
30 април 1999 година 

Скопје 

Претседате# на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

959. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Марина 
Величевска, шеф на Кабинетот на директорот на За-
водот за статистика 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". 

Бр. 17-2230/10 
30 април 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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960. 
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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Димитар 
Богов, досегашен стручен консултант во Македонски 
деловен центар. 

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

Бр 17 2730/11 Претседател на Владата 
30 април 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
961. 

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

Бр. 17-2230/13 Претседател на Владата 
30 април 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
963. — -

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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Драмскиот 
театар - Скопје се именува Димче Станкоски, режисер. 

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

Бр. 17-2317/1 Претседател на Владата 
30 април 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вана на услови за градба за објектот „Музеј на старин-
ски возила со сервис за репарација на музејските експо-
нати", што треба да се гради во општината Карпош -
Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 55/98, направена е грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „МУЗЕЈ НА 
СТАРИНСКИ ВОЗИЛА СО СЕРВИС ЗА РЕПАРА-
ЦИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ ЕКСПОНАТИ", ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА КАРПОШ 

- СКОПЈЕ 

Во член 1, во петтиот ред, наместо„КП бр. 246/3, КП 
бр. 2493"треба да стои „на КП бр. 346/3, КП бр. 249/3? 

Бр. 23-2719/2 
19 мај 1999 година Од Владата на 

Скопје Република Македонија 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за утврдување право 

на сопственост по тужбата на Тужителот Димитар Ри-
зовски од Скопје заст. од полнохмошникот адв. Пано 
Димитровски од Скопје, против тужениот Драги Кра-
љевски од Скопје, сега со непозната адреса на живее-
ње. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјал-
на работа на општините на град Скопје бр.3020-167 од 
19.03.1999 година, на тужениот му е поставен за при-
времен застапник адвокатот Милованка Тренговска, 

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 30 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Верка Па-
нова-Гроздановска, досегашен началник на одделение 
во Заводот за статистика 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". 

Бр 17-2230/12 Претседател на Владата 
30 април 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
962. _ — — — -

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 30-април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија се назначува Маја Хри-
сафова, досегашен самостоен советник во Заводот за 
статистика на Република Македонија. 
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ул."Питу Гули" бр.70 од Скопје, која ќе го застапува 
тужениот пред овој суд и ќе ги штити неговите инте-
реси. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,VII.П.бр.2247/98. 
(15936) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево се води граѓанска 

постапка за долг по тужбата на тужителот Алија Ху-
соскн од Кичево, ул."Осојски пат" бр.7, застапувам од 
адвокат Драган Костовски против Нуран Адемоски од 
Кичево, ул."Партизански одреди" бб. Вредност, на 
спорот 2.800 ДМ со домицилна камата. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, од страна 
на судот му се поставува привремен застапник од ре-
дот на адвокатите, адвокатот Јовица Наумоски од Ки-
чево кој ќе го застапува тужениот, ќе ги штит& него-
вите интереси пред судот се до правосилното завршу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд во Кичево, П.бр.577/98. (16108) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

3211/98, на регистарска влошка бр. 004042, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ Друштво за трговија на големо и мало Љубе Ри-
стески „КАМЕН ПРОМЕТ" увоз-извоз с. Прибилци 
Демир Хисар ДООЕЛ с. Прибилци, Демир Хисар. 

Основач на Друштвото го основа Љубе Ристески од 
с.Прибилци, Демир Хисар со Одлука за претворање на 
ПП во друштво од 07.12.1998 г. со основачки влог во 
износ од 10.200,00 ДЕМ во нивна противвредност по 
приложен извештај на овластен проценител. Седиште: 
с. Прибилци Демир Хисар. 

Дејности: 01.11, 01.41, 50,10, 50,30, 50.40, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.21, 51.39, 51.42, 51.43, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 61.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 62.47, 52.63, 55.30, 55.40, 
60.22, 60,24, 63.12, - откуп на земјоделски производи, 
откуп на шумски плодови и лековити билки, дејности 
во надворешно-трговскиот промет се надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, продажба на стока од кон-
сигнациони складови на странска стока. Друштвото во 
правниот промет со трети лица настапува во свое име и 
за своја сметка со полни овластувања, додека во прав-
ниот промет со трети лица за своите обврски одговара 
со сиот свој имот со полна одговорност (П•О.). 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Ристески Љубе од 
с.Прибилци, управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3211/98. 
(14600) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
638/99, на регистарска влошка бр. 006785, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на П. П. во ДООЕЛ 
Друштво за трговија на големо и мало „ЛИПИН-ЛЕС" 
Милчо Ристевски ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар ул. 
„4-јули" бр. 45 Демир Хисар. 

Основач е лицето Милчо Ристевски од Демир Хисар 
со Изјава од 03.02.1999 година и одлука за претворање 
на приватно претпријатие „Личин-Лес". Во друштво за 
трговија на големо и мало „Липин-Лес" Демир Хисар од 
03.02.1999 година. Новиот назив на фирмата гласи 
Друштво за трговија на големо и мало „Липин-Лес" 
Милчо Ристевски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „4-јули" бр.45 
Демир Хисар. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.85, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 

15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 50.10, 50,30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.23,, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.41, 51.42/2, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.55, 
51.56, 61.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 65.1203, 65.23, 70.31, 71.10, 72.20, 72.30, 
74.12, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05. Малограничен промет 
со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, заста-
пување на странски фирми, посредништво, консеквен-
ција и вршење на комисиони работи и реекспорт. Нео-
граничени овластувања, потполна одговорност. Лице 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет Милчо Ристевски е управител без 
ограничуваа во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 638/99. 
(14601) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2417/98, на регистарска влошка бр. 003332, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во ДООЕЛ 
Друштво за производство, трговија, услуги и увоз-извоз 
Цане Поповски и др. „ЈУГО-ТРГОВИЈА" Демир Хисар 
ДОО Демир Хисар ул. „Битолска" б•б. Основачи на 
друштвото се лицата Цане Поповски од Демир Хисар 
ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 16 и Драге Илиовски од 
с.Кутретино, Демир Хисар со договор за основање од 
24.11.1998 г., со поодел ен основачки влог од по 5.000 
ДЕМ односно нивна денарска противвредност, или 
вкупно 10.000 ДЕМ во противвредност. 

Дејности: 20.10, 20.20, 20,30, 20,40, 20.51, 15.98, 
02.02, 26.52, 26.61, 26.66, 50.10, 50.30, 50.40/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51.21, 51.25, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 55.30, 55.40, 60.24, 63.12, 74.12, 
52.47, - Производство и трговија на големо и мало со 
ќумир, - Трговија на големо и мало со вар, собирање на 
шумски плодови и лековити билки, откуп и преработка 
на шумски плодови и лековити билки. Дејности во над-
ворешнотрговскиот промет надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, малограничен промет, ко-
мисиона продажба на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања, додека за своите обврски одговара со сиот свој 
имот со полна одговорност (п.о.). Лице овластено за 
застапување во внатрешниот, и надворешнотрговскиот 
промет е Цане Поповски, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. Ос-
новна главница на друштвото е 10.000 ДЕМ во пари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2417/98. 
(14602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2096/99, на регистарска влошка бр. 
0200110517-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
трговец поединец Колонијал „ЗАПАД" Димова 
Владо Драгица ТП ул. „Загребска" бр. 21, Велес. 

Дејност: 52.11, 52.24, 52.25. 
Овластувања .и одговорности: 
Во правниот промет со трети лица трговецот - по-

единец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Димовска Драгица - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2096/ 

99. (13838) 
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Основниот суд во Битола, , со решението Трег.бр. 
3428/98, го запиша во судскиот регистар претворањето 
на ПП во ДООЕЛ Трговско друштво за промет на го-
лемо и мало и услуги ЏИНАКОМЕРЦ Цветкоски Ми-
лан увоз-извоз ул. „Тризла" бр. 4 Битола. 

Единствен содружник: Цветкоски Милан. 
Дејности: 01.11, 01.11/2, 01.12/1, 01,13/2, 01.21,15.51, 

15.52, 15,61, 15,81, 15,86, 15,93, 15,98/2, 18.10, 18.21, 
19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51,34, 51.356, 51,36, 51,37, 
51,38, 51.39, 51,41, 51,42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51,47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51:62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52,22, 52,23, 52.24, 52,25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52,45, 
52,46, ,52,47, 52.50, 52,62, 52.63, 55.30, 55,30/1, 55,30/2, 
60.22 , 60.23 , 60.24 , 65.12/3 , 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
слободна продажба на стоки од слободни царински про-
давници, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, комисиони работи во областа на проме-
тот, меѓународна шпедиција, книги, канцелариски ма-
теријал и прибор. 

Основна главнина: 10.000 ДЕМ во денарска против-
вредност. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот 
промет со трети лица со полни овластувања. 

Вид и обем на одговорноста на обврските на субјек-
тот на уписот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Цветкоски Милан, управител на Друштвото со 
неограничени овластуваа во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3428/98. 
(14627) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3599/98, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на ПП во ДОО Друштво за производство, трго-
вија, сообраќај и услуги Марјан и Тони „БОЦЕВСКИ" 
увоз-извоз Демир Хисар ДОО ул. „Гоце Делчев" бр. 96 
Демир Хисар. 

Дејности•. 02.01, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.98/2, 20.10/1, 45.11, 45.12, 50.10, 50,20, 
50.30/1, 50,30/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.41, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12; 52.21, 
52.22, 52.24, 52.35, 52.26, 52.31, 52.41, 52.42, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 53.11, 53.21, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 74.12, 80.41, 92.12, 92.23, 92.34, 92.72 , 93.02, 
93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и услуги, услуги во меѓународниот транспорт, угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, изведу-
вање на инвестициони работи во странство, малограни-
чен промет, реекспорт. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Марјан Боцевски 
управител со неограничени овластувања. 

Основна главнина на друштвото изнесува: 
316.200,00 денари во предмети по приложен извештај од 
овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3599/98. 
(14604) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3205/98, на регистарска влошка бр. 004031, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги „СЕКА" Ердохан Кафеџи ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. „Ристо Крле" бр. 2/2/2 Струга. 

Основач Ердохан Кафеџи од Струга ул. „Ристо 
Крле" бр. 2/2/2 со МБ 0304971434014 издадена од ОВР 
Струга. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 45.21, 15.81, 15.82, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44,45.45, 50,10, 50.20, 50.30, 15.85, 50.30/2, 50.30/3, 
50.560, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 5.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.654, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.652, 52.653, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24 , 63.11, 63.12, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 
63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3 , 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, 93.01, 93.02, 95.00. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стока и патници, работи на 
посредување во надвореѓинотрговскиот промет, изведу-
вана градежни работи во странство, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска стока. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка полни овластувања, а 
одговара со целиот свој имот полна одговорност. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е лицето Ердохан Кафеџи со 
лична карта бр. 89586 и МБ. 0304971434014 издадена од 
ОВР Струга. Основната главнина на друштвото е 
345.600,00 ден. во предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3205/98. 
(14605) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
3609/98, на регистарска влошка бр. 010048587-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
приватно претпријатие во ДООЕЛ Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги „ФАМАСО" 
Марко, ДООЕЛ увоз-извоз Вевчани. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.98, 45.21, 45,25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 60,21, 60,22, 6,23, 60,24, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.36, 51.37, 51.38/ 51.39, 
51.41, 51.11, 51.19, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.37, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.84, 74.12, 72.30, 72.40, 80.42. 

Во надворешно тргов. работена: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
обврските одговара со целиот свој имот - полна одго-
ворност. 

Управител на друштвото, лице овластено за заста-
пување со неограничени овластуван>а во рамките на 
запишаните дејности - Каланоски Марко од Вевчани. 
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Основна главнина на друштвото 378.311 денари по би-
лансна состојба. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3609/98. 
(14606) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
551/99, на регистарска влошка бр. 006698, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ 
Трговско друштво за шпедиција и промет Симакоски 
Ѓорѓи „ЗОНА ШПЕД" ДООЕЛ ул. „ЈНА" бр. 173 
Струга. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.37, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 5.46, 52.47, 52.48, 
52.62 , 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73 , 52.74, 127.11, 17.12, 
17.14, 17.16, 17.17, 17.211, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.40/1,17,40/2,17.51,17.52,17.54/2, 17.71,17.72 ,18.10, 
10.21, 18.22, 18.23, 18.24, 655.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
655.23, 67.11, 67.12, 67.13, 45.21/1, 45.22/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 226.63, 26.64, 26.676, 26.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64,51.65, 51.66, 51.70, 51.19,70.31, 71.21,74.40, 
74.13, 74.84, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 19,30, 18.10, 
19.20, 25.12, 25.13, 52.71, 18.30, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.34, 25.98/2, 21.25, 21.23, 21.21, 21.24, 22.22, 51.11,» 
51.13 , 51.15 , 63.40, 92.34, 92.71, 92.72, 50.10, 50.20, 
50,30 , 50.30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50.40/2, 50.50, 60,21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги. 

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

Управител Симакоски Ѓорги со мат. бр. на л.к. 
0309972434028 ОВР - Струга. 

Трговското друштво во правниот промет настапува 
во свое име и за своја сметка. Основачот Симакоски 
Ѓорги настапува со основачки влог кој го вложува во 
Претпријатието во предмети во износ од 5200 ДЕМ, или 
166400 ден. се во основни средства согласно извештај од 
овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 551/99. 
(14607) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3127/98, на регистарска влошка бр. 010039527-4-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
Статутот на А•Д. „ЖИТО СТРУГА" призводство на 
пекарски продизводи, промет и услуги, увоз-извоз, ак-
ционерско друштво, Струга. „ЖИТО СТРУГА" АД -
Струга, нас. Теферич бб - Струга. 

Дејности: 15.81/1 - Производство на леб и печива во 
свежа состојба; 15.81/2 Производство на свежи слатки. 
15.89 - Производство на останати прехранбени произ-
води неспомнати на друго место. 51.21, 51.33, 51.39, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.27, 55.30/1, 60.24, 70.11, 
70.12, 70.20. 

Во правниот промет со трети лица, „ЖИТО СТРУ-
ГА" АД, настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во вна-ѓрешниот 
и во надворешниот промет е Затуроски Драгутин, прет-
седател на Управен одбор. 

Основна главница на друштвото 951.000 ДЕМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3127/98. 

(14612) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3509/98, на регистарска влошка бр. 004308, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето од ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштво за трговија, угостителство и услуги со 
увоз-извоз „ВИНЦА-ПРОМ" - Велешта, Ракип, ДО-
ОЕЛ. 

Дејности: 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22 , 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.84, 45.21У1, 45.21/2, 
454.25, 45.34, 45.45; надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународ-
ниот транспорт, малограничен промет. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот - со полна одговорност. 

Лицето овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ракип Винца - управител без 
ограничувања во рамките на запишаните дејности. 

Основна главница на друштвото 334.400 денари по 
билансна состојба. 

Од Основниот <;уд во Битола, Трег. бр. 3509/98. 
(14613) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3198/98, на регистарска влошка бр. 004023, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговско 
друштво за производство, услуги, транспорт и трговија 
„МУРТЕЗА ТРАНС" Демишоски Муртеза ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Лабуништа Општина с. Лабуништа. 

Основач - Демиш оски Муртеза од с. Лабуништа. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 46.13, 

36.14, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50,30/3, 50.50, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63 , 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.74 , 55.11, 55.30, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 55.51, 60.22, 60.23, 60,34, 63.11, 63.12, 
63.30, 71.10, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 93.02, 95.00; над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стока и патници, работи на посредување во надворешно 
трговскиот промет, продажба на стока од консигнаци-
они складови на странска роба. 

Друштвото во правниоти промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања, а одговара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е лицето Демишоски Мур-
теза' 

Основна главнина на друштвото изнесува 472.500,00 
денари во предмети по проценка на овластен процени-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3198/98. 
(14614) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
549/99, на регистарска влошка бр. 006696, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на Друштво за про-
изводство услуги и трговија увоз-извоз Бајрами Шаќир 
„БА•ЗА" ДООЕЛ с. Заграчани Струга. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 01.21, 
01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.25, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 51.11, 51.13, 541.15, 63.40, 74.20/5, 74.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 
36.50с, 51.21, 51.22, 5123, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.561, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50,30/2, 50,40/1, 
50,40/2, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74'.70,с 74.81, 74.83, 74.84, 
93.01,93.02, 93.05; надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, посредување и засаду-
вање во прометот со стоки и услуги. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целиот свој имот. Управи-
тел: Бајрами Шаќир с. Заграчани Струга. 

Трговското Друштво во правниот промет настапува 
во свое име и за своја сметка. Основач: Бајрами Шаќир 
со оснивачки влог од 5100 ДЕМ или 163200 ден. сето во 
основни средства согласно извештај од овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 549/99. 
(14615) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4909/98, на регистарска влошка бр. 006302, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во дооел на 
Трговското друштво за производство и трговија Блага 
Иваноска „ЏАГОР" увоз-извоз дооел ул. „Београдска" 
бр. 18, Прилеп. 

Содружник - Иваноска Блага ул. „Кеј 1-ви Мај" бр. 
14 од Прилеп. 

Внесува основни средства во висина од 10.400 ДЕМ 
во противвредност согласно извештајот за проценка на 
оштетен проценител. 

Дејности: 24.16, 26.70, 14.21, 26.52, 51.4^ 51.42/1, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.57 , 55.40, 55.51, 55.52 , 63.30, 52.72/2, 52.74, 93.02, 
93.01, 74.81, 92.34, 92.33 , 74.12, 74.84, 26.40, 20,10/1, 
36.11, 36.12, 36.14, 17.40, 19.10, 19.30, 25.11„ 25.21, 
15.61, 15.81/1, 15.31, 15.32, 15.33, 15.11, 15.12, 15.20, 
15.51, 15.52, 15.98/2, 15.98/1, 37.10, 37.20, 01.21, 01.23, 
01.24 , 60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52;41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39., надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот со 
стоки, продажба на стоки од консигнациони складови 
за странски стокси. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, полни 
овластувања. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица за преземените обврски одговара со сите средства 
со кои располага. 

Во внатрешното и надворешното трговско рабо-
тење друштвото ќе го застапува Иваноска Блага, упра-
вител без ограничувања во рамките на запишаните деј-
ности. , 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4909/98. 
' (14623) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3655/98, го запиша во трговскиот регистар Трговското 
друштво за градежништво, промет и услуги Миле Стој-
коски „ГЕНИКО" увоз-извоз дооел ул. „Андон Славеј-
ко" бр. 17, Прилеп. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.15, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.26, 61.27, 51.30, 51.31, 51.34, 51.35, 51.40, 
50.10, 50.20, 50.50, 50.30, 50.40.,надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со сите свои средства со кои 
располага-полни одговорности. 

Управител е Миле Стојкоски - со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Основната главнина изнесува 10100 ДЕМ во против-
вредност согласно извештајот за извршената проценка 
од судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3655/98. 
(14624) 

/ — 1 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3261/98, на регистарска влошка бр. 010040617-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп 
во дооел - усогласувањето според ЗТД на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги Себајдин 
Рифатоски „СЕБАЈДИН-КОМЕРЦ" увоз-извоз дооел 
ул. „Дунавска" бр. 28, П•рилеп. 

Дејности: 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.26, 51.22, 51.23, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува за преземените обврски одговара со целокупниот 
имот со кој рало лага - полни одговорности. 

Управител е Себајдин Рифатоски. 
Основни средства во износ од 10.050 ДЕМ во против-

вредност согласно извештај на судски проценител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3261/98. 

(14625) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3283/98, на регистарска влошка бр. 004083, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на лп во дооел на 
Друштвото за инженеринг, проектирање, градежниш-
тво и трговија „ЕЛИЗИУМ" Милошески Никола дооел 
увоз-извоз ул. „Никола Вапцаров" бр. З•а, Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 14,11, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1, 17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19,20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 

, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 
26.25 , 26.26, 26.30, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 
26.65 , 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62 , 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12 , 36.13, 
36.14, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
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45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.14, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 52.56, 52.57, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52.66, 52.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, -52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1/ 
55.30/2, 55,40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 
70.32, 71.32, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.-30, 74.40, 74.70, 74.84, 93.01., надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Милошеска Митра, управител 
со неограничени овластува»>а во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3283/98. 
(14626) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3703/98, на регистарска влошка бр. 004892, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за 
производство, трговија и услуги, увоз-извоз Седат 
Врапчевски „ВРАПЧЕ-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Ресен, ул. 
„Бигла" бр. 43. 

Претворање на ПП во ДООЕЛ - усогласување со 
ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги, 
увоз-извоз Седат Врапчевски „ВРАПЧЕ-КОМЕРЦ" 
ДООЕЛ Ресен, ул. „Бигла" бр. 43. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.41, 02.01, 02.02, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10 , 70.21, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50,40/2, 50,50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.70, 50,30/1, 
50,40/1, 51.51, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
93.02, 74.70, 65.12/2, 65.12/3, 74.40, 74.13 , 74.14, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посреду-
в а а на застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на странски стоки од консигнациони скла-
дови, малограничен промет и реекспорт. Друштвото во 
правниот промет со трети лица истапува во свое име и 
за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во 
правниот промет со трети лица за своите обврски одго-
вара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Со друштвото управува единствениот содружник 
Седат Врапчевски од Ресен кој воедно ќе ја врши и 
функцијата - управител и ќе го застапува друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет без 
ограничуван>а. 

Основна главница на друштвото е 320.000,00 денари 
во предмети по приложен извештај од овластен проце-
нител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3703/98. 
(14592) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3515/98, на регистарска влошка бр. 004314, го запиша 

во трговскиот регистар прстворарњето на ПП во ЈТД 
на Јавно трговско друштво за производство, и трговија 
на големо и мето, увоз-извоз и услуги Енгин Абишев-
ски и др. „АЈГИН" ЈТД Ресен, ул. „Славејко Арсов" 
бр. 19. 

Запишување на промена на: 
Приватно претпријатие за трговија на големо и мало 

увоз-извоз и услуги „АЈГИН" Ресен по во: Јавно тргов-
ско друштво за производство, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз и услуги Енгин Абишевски и др. „АЈ-
ГИН" ЈТД Ресен. 

Назив на фирмата е: Јавно трговско друштво за про-
изводство, трговија на големи и мало, увоз-извоз и 
услуги Енгин Абишевски и други „АЈГИН" ЈТД Ресен. 

Скратен назив на фирмата е: 
ЈТД „АЈГИН" Ресен. 
Седиште на фирмата е во: 
Ресен на ул. „Славејко Арсов" бр. 19. 
Лице овластено за застапувашање на друштвото е ли-

цето Енгин Абишевски - управител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности во внатрешниот и надворешно-трговскиот 
промет. ЈТД е правно лице кое во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања. 

ЈТД за преземање на своите обврски према трети 
лица одговара лично, солидарно и неограничено со це-
лиот свој имот. 

Содружници - основачи на друштвото се лицата: 
Енгин Абишевски и Ајсел Абишевска. 

Дејности 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 
15.81/1, 15.98/2, 25.22, 50,10, 50,20, 50.30/2, 50,30/3, 
50,40/1, 50,40/2, 50,40/3, 50,40/4, 50,50, 51.21,51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.561, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22 , 52.23, 
52.24 , 52.25, 52.265 , 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46с, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60,24, 63.30, 63.40 , 74.70, 
93.01, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угости-
телски и туристички услуги, посредување и застапу-
ван>е во прометот со стоки и услуги. . 

Продажба на стоки од консигнациони складови на 
странска стоки. 

Изведување на инвестициони работи во странство, 
малограничен промет, реекспорт. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3515/98. 
(14593) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег, бр. 
3421/98; н& регистарска влошка бр. 004216, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие 
во ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги 
„АНА ПРОМЕТ" Лале Пејоски ДОО увоз-извоз, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 2 Кичево. 

Трговското претпријатие „АНА ПРОМЕТ" увоз из-
воз ДОО Кичево се усогласува со Законот за трговски 
друштва и се претвора во ДОО со назив како прет-
ходно. 

Основачи на друштвото се Лале Пејоски од Кичево 
ул. „Солунска" бр. 58 и Драгомир Пејоски од Кичево 
ул. „Солунска" бр. 58. 

Се брише досегашниот овластен застапник Драго-
мир Пејоски директор без ограничување, а се запишува 
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новиот овластен застапник на друштвото Лале Пејоски 
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 
~ 15.32,15.33, 15.51,15.52,15.81, 5.87, 15.89, 15.95, 15.98, 
20.10/1, 20.10/2, 22.125, 22.33, 26.52, 26.61, 26.66, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50,10, 50,30, 50,30/1, 
50,30/2, 50,50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 5.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 5.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60,24, 63.11, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 
74.40, 92.34, 93.72, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, консигнација и вршење на комисиони работи и 
реекспорт. 

Неограничени овластуваа. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешно-трговски промет е Лале Пејоски - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Се брише досегашниот овластен застапник Драго-
мир Пејоски директор без ограничување, а се запишува 
Лале Пејоски. 

Основна главница на друштвото 27.450 ДЕМ во 
предмети по приложен извештај од овластен процени-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3421/98. 
(14594) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3416/98, на регистарска влошка бр. 004211, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие 
во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и 
услуги „ЖУБРИНО" Бајрам Рафманоски ДООЕЛ 
увоз-извоз Кичево ул. „Амит Челопечанец" бр. 16 Ки-
чево. 

Претпријатие за трговија на големо и мало „ЖУ-
БРИНО" ДОО увоз извоз Кичево се усогласува со за-
конот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со 
назив како претходно. 

Основач на друштвото е Бајрам Рафманоски од Ки-
чево ул. „Амит Челопечанец" бр. 16. 

Дејности: 01.41, 14.11, 14.21, 14.22, 15,11, 15.12, 
15.32, 15.33, 15.51, 215.52, .15.81, 15.87, 15.89, 15.98, 
15.98, 20.10/1,20,10/2, 22.15, 22.33, 26.52, 26.61, 26.66, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50,10, 50,20, 
50,30/1, 50,30/2, 50,50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.165, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
-51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,43, 51.44, 
5.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 5,43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60,22, 60.23, 60.24, 
63Л1, 563.12, 63.40, 645.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, консигнација и вршење на комисиони работи и 
реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешно-трговски промет е Бајрам Рафманоски - упра-

вител без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3416/98. , 
(14595) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1943/98, на регистарска влошка бр. 1-3546, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на основачот на При-
ватно занаетчиско трговско претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз „УНИМЕТАЛ" П•О. ул. „Довлеџик" 
бр. 186 - Битола. 

Од приватното занаетчиско трговско претпријатие 
„УНИМЕТАЛ" истапува соосновачот Миле Миланов-
ски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1943/98. 
(14544) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1984/98, на регистарска влошка бр. 1-7263, ја запиша во 
судскиот .регистар промената на директор на Здрав-
ствена организација - Аптека „СТЕЛА" П•О. ул. „Ор-
дан Николов" бр. 11 - Битола. 

Се брише: Стефанов Димитар директор со неогра-
ничено овластување во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Се именува: Стефановски Златко директор со нео-
граничено овластување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1984/98. 
(14545) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 
67/99, на регистарска влошка бр. 01002336-3-01-000, го 
за тана во трговскиот регистар проширувањето на деј-
носта на Друштво за трговија и производство „РОМА-
НО" Г. Балојани и др. експорт-импорт д.о.о. ул. „Со-
лунска" бр. 111-д - Битола. 

Дејности: 52.41, 52.42. 
Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 67/99. 

(14546) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1971/98, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Приватна здравствена организација 
- Специјалистичка ординација по радио дијагностика со 
компјутеризирана томографиЈа „ЛАВЦИ" П•О. „Спе-
цијална детска болница" - Охрид. 

Се брише: Димовски Јован в.д. директор со неогра-
ничени овластувања во рамките на.запишаните дејно-
сти. 

Се запишува: Димовска Стојмирка, директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1971/98. 
(14565) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3595/98, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на пп во дооел на Друштво за производство, трго-
вија на големо и мало увоз-извоз и услуги Тоница Мин-
чевска „ТАМ-ТРАВЕЛ" дооел ул. „11 Октомври" бр. 
35 - Ресен. 

Лице овластено за застапување е Тоница Минчевска 
управител на друштвото со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет. 

Дооел е правно лице кое во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања. 

Дооел за преземање на своите обврски према трети 
лица одговара лично со целиот свој имот. 

Единствен основач на друштвото е Тоница Минчев-
ска. 

\ 
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Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 50.10, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.6, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3 , 74.83 , 74.84, 80.42, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција и реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, туристички работи во странство, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, агенциски услуги во транспортот, малограничен 
промет, посредување и продажба на авионски карти на 
странски авио компании и нивно застапувала, компен-
зациони работи и услуги во меѓународната шпедиција. 

Основна главнина на друштвото изнесува: 
312.905,00 денари. 
, Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3595/98. 

(14591) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1990/98, на регистарска влошка бр. 1-16694, го запиша 
во судскиот регистар истапувањето на основач на При-
ватното претпријатие за производство, трговија и 
услуги „ЧЕЛЗИ-КОМЕРЦ" увоз-нзвоз, п•о. населба 
Карпош бр. 3/14 Битола. 

Промена на основач на приватното претпријатие за 
производство, трговија и услуги „ЧЕЛЗИ-КОМЕРЦ" 
увоз-извоз П•О. Битола. 

Од претпријатието истапува основачот Талевски 
Александар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1990/98. 
(14536) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 79/ 
99, на регистарска влошка бр. 002586, го запиша во 
судскиот регистар промена на управител и лице овла-
стено за застапување на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги Славе Стојановски „СПЕРТ-
ЕКСПОРТ" увоз-извоз ДООЕЛ улица „Пожаревачка" 
број 12 Битола. 

На лицето Славе Стојановски му престанува функ-
цијата управител и лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешно трговскиот промет во 
Трговското друштво за производство, трговија и услуги 
Славе Стојановски „СПЕРТ-ЕКСПОРТ" увоз-извоз 
Битола. 

За управител и лице овластено, за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот 
промет се именува лицето Гордана Десановска, ул. 
„Климент Охридски" бр. 23/6 Битола. 

Основниот суд во Битола, Срег.бр.79/99. (14537) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
239/98, на регистарска влошка бр. 003294, го запиша во 
судскиот регистар претворањето на П.П во ДООЕЛ на 
Друштво за книговодствени услуги и трговија на го-
лемо и мало „АЛЕКС" - Карановска Славица - ДО-
ОЕЛ „Демитар Влахов" бр. 40 а Битола. 

Дејности: 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.12, 52.45, 
52,47, 52.48, 52.50,52.62,74.12,74.14, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, 
реекспорт. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник Славица Караицовска - управи-
тел. 

Основна главница на друштвото 334.500 денари во 
предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 2379/98. 
' (14538) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
245/99, на регистарска влошка бр. 1-1636, ја запиша во 
судскиот регистар промена на лице за застапување на 
А.Д. за производство на пиво и безалкохолни пијалоци 
во мешовита сопственост со П•О. ул. „Индустриска" бб 
Битола. 

Промена на лицето овластено за застапување. 
Се брише Јован Пријевиќ - лице овластено за заста-

пување со неограничени овластувања - директор. 
Се упишува Наумоски Видоја - овластено лице за 

застапување со неограничени овластувал»а - директор. 
Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 245/99. 

(14539) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 81/ 
99, на регистарска влошка бр. 006289, ја запиша во 
судскиот регистар промена на фирма, содружник упра-
вител на Друштво за производство, трговија и услуги, 
Ирена, „РИНЦ КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ ул. 
„Даме Груев" бр. 137-а Битола. 

Се врши промена на фирмата: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги, Љубе, „РИНЦ КОМЕРЦ" 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола. 

Друштво за производство, трговија и услуги, Ирена, 
„РИ11Ц КОМЕРЦ4 увоз извоз Битола ДООЕЛ. 

Досегашниот содружник го отстапува влогот во ко-
рист на Петровска Ирена. 

Со друштвото управува и ќе го застапува Петровска 
Ирена. 

На лицето Петровски Љубе му престануваат сите 
овластувања и се брише од регистарот. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 81/99. (14540) 

Основниот суд во Битола, со решението Срсг.бр. 
157/98, на регистарска влошка бр. 001891, ја запиша во 
судскиот регистар промена на седиште на Друштвото за 
трговија на големо и мало и производство „ЕМПЛА-
СТ" Тодор Талевски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „4-ти Но-
ември" бб. Битола. 

Се менува седиштето на друштвото, од ул. „Желез-
ничка" бб. 

Новото седиште е на ул. „4-ти Ноември" бб Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Срег.бр.157/98. (14542) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1980/98, на регистарска влошка бр. 1-6950, ја запиша во 
судскиот регистар промена на основач и овластено лице 
на Претпријатието „СВИТ" за производство, одржу-
вани, трговија на големо и мало, извоз-увоз со п.о. ул. 
„Минела Бабуковски" бр. 2-1/6 Битола. 

Овластено лице за застапување на претпријатието 
„СВИТ" за производство, одржувани, трговија на го-
лемо и мало, извоз-увоз со п«о. Битола, Томислав Сте-
фановски - директор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Му престанува овластувањето на застапување и се 
брише бд судскиот регистар како досегашен директор и 
истапува како основач на фирмата лицето Стефанов-
ски Божин. 
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Во претпријатието пристапува како нов основач ли-
цето: Томислав Стефановски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1980/98. 
(14543) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
218/99, на регистарска влошка бр. 1-152, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма и лице овла-
стено за застапување. 

Усогласување на Работната организација основно 
училиште „Јосип Броз Тито", гласи: Основно учи-
лиште „Јосип Броз Тито" Струга, еп. Ц.О. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
училиштето на лицето Пејоски Стојан и се брише од 
судскиот регистар. Лице овластено за застапување с 
Климе Дулески в.д. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 218/99. 
(14529) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
2000/98, на регистарска влошка бр. 1-1830, го запиша во 
судскиот регистар истапуван>ето на основач на Прет-
пријатие за производство, услуги, трговија на големо и 
мало, експорт импорт „КМР - ПЕТРОЛ" Струга ДО 
Климентица Струга. 

Основачот Илија Милески од Струга, ул. „Далјани" 
бр. 2, истапува од Претпријатието за производство, 
услуги, трговија на големо и мало експорт-импорт 
„КМР-ПЕТРОЛ" Струга ЦО Климентица бб и се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2000/98. 
(14530) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1995/98, на регистарска влошка бр. 1-9680, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач на Приватно 
претпријатие за производство, трговија, градежништво 
и услуги „БРОМИ-ПРОМЕТ" увоз-извоз с. Враништа-
Струга п»о. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач 
Јован Циркоски од с. Враништа а пристапуваат новите 
основачи Бруно Циркоски од с. Враништа и Фонче 
Спасески од с. Враништа. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1995/98. 
(14531) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 85/ 
99, на регистарска влошка бр. 000909, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице" на 
Јавно претпријатие за комунални дејности и облагоро-
дување на природните ресурси „ПАСТЕРТИА" Ве-
*лешта. 

, Му престанува овластувањето за застапување на 
претпријатието на Идри Истрефи и се брише од суд-
скиот регистар. 

Лице овластено за застапување Авни Кица - дирек-
тор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 85/99. (14532) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 97/ 
99, на регистарска влошка бр. 010017247-8-01-000, го 
запиша во судскиот регистар зголемувањето на основ-
ната главнина на Производно, трговско и услужно 
друштво „ВИДЕО-ЕЛЕКТРИК" увоз-извоз Коста Ди-
митровски Битола дооел Битола ул. „Солунска" бр. 125 
зголемување на основната главнина за 85.000,00 де-
нари. 

Проширување на дејностите со следните дејности: 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 97/99. (14533) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
256/99, на регистарска• влошка бр. 1-12202, ја запиша во 

судскиот регистар промената на основач и лице овла-
стено за застапување. 

Фирма: Приватно претпријатие за трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз Бели Лебеди 6 со П•О. с. Куку-
речани Општина Кукуречани. 

Се врши промена на основачот на фирмата со тоа 
што истапува лицето Бошевска Јулија од с. Лопатица а 
пристапува лицето Музоски Пеце од с. Кукуречани. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање со тоа што му престануваат овластувањата на 
лицето Бошевска Јулија од с. Лопатица а се овластува 
лицето Музоски Пеце со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 256/99. 
(14534) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
261/99, на регистарска влошка бр. 1-7805, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Приватна 
здравствена организација Аптека „АЛТЕА" Битола 
п.о. ул. „Едвард Кардељ" б•б., Битола. 

Промена на лице овластено за застапување, и пре-
станува овластувањето за застапување на Жанета Ми-
луновиќ од Битола и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Светислав Милу-
новиќ од Битола, директор, ул. „Иван Милутиновик" 
бб, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 261/99. 
(14535) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1970/98, на регистарска влошка бр. 1-9816, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма и пристапување 
на основач на Приватно претпријатие за производство, 
услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „МАК-
МЕДИЈА" П.О. Прилеп ул. „Моша Пијаде" бр. 24/12. 

Се менува називот на фирмата и истиот гласи При-
ватно претпријатие за производство, услуги, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз „МАК-МЕДИЈА" П•О. 
Прилеп, ул. „Моша Пијаде" бр. 24/12. 

Кон претпријатието пристапува и лицето, оснивач-
содружник Владо Алексоски од Прилеп ул. „Ладо Ла-
пецот" бр. 44. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1970/98. 
(14520) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2001/98, на регистарска влошка бр. 1-8700, го запиша во 
судскиот регистар истапуван>ето на основач и промена 
на директор на Претпријатието за трговија и услуги 
увоз-извоз „МУСТАНГ" п.о. Прилеп ул. „Ило Попади-
нец" бр. 13. 

Се именува Димитар Димески како директор на 
претпријатието со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. Му престануват овласту-
вањата на лицето Спиркоски Блаже како основач и 
директор на Претпријатието со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности и се брише од 
судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег» бр, 2001/98. 
(14521) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
257/99, на регистарска влошка бр. 1-18523, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „НАГ-ВИНЦА" 
с.Добовјани, Струга п.о. 

Од претпријатието истапува лицето Нагиб Винца, 
му престануваат овластувањата за застапување и се 
брише од судскиот регистар. Лице овластено за заста-
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пување на претпријатието како и во надворешниот 
трговски промет ќе биде лицето Винца Себаат. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 257/99. 
(14524) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
221/99, на регистарска влошка бр. 1-728, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице Ос-
новно училиште ОУ „Дебрца" с.Белчишта. 

Лице овластено за застапување на училиштето е Ан-
геле Марковски - ВД директор со неограничени овла-
стувања во рамките на запишаната дејност. Му преста-
нува овластуван>ето на лицето Димитрија Баулоски и се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 221/99. 
(14525) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
102/99, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лицето овластено за застапување Акционерско друш-
тво за преработка на пластични маси и производи од 
стаклопластика „ПОЛИПЛАСТ" Струга, ул. „Инду-
стриска44 бб. 

Му престанува својството на застапник на Друш-
твото и во надворешно трговскиот промет на досегаш-
ниот генерален директор Ковачески Борис и се брише 
од Трговскиот регистар. За нов застапник на друш-
твото се именува Ајдиноски Ќанија, генерален дирек-
тор со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности кој ќе го застапува друштвото и во 
надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 102/99. 
(14526) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
260/99, на регистарска влошка бр. 3-93, го запиша во 
судскиот регистар бришењето од суд. регистар на СИЗ 
за патишта на Општина Струга со целосна одговорност 
Струга, ул. „Кеј 8-Ноември44 б•б. 

Престанок со работа и бришење од судскиот реги-
стар на СИЗ за патишта на Општина Струга, поради 
конституирањето-основањето на фондот за локални па-
тишта и улици на Општина Струга п.о. запишан во 
судскиот регистар со решение Срег. бр. 253/99 од 
7.04.1999 год. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 260/99. 
(14527) 

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 
99/99, на регистарска влошка бр. 005151, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ско друштво за градежништво трговија промет и услуги 
на големо и мало со увоз-извоз Мератип Лога „ФО-
ЛЕА44 ДООЕЛ ул. „Славеј Планина" бр. 7 Струга. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Лога Мератип и се 
брише од судскиот регистар. Лице овластено за заста-
пување и во надворешно трговското работење е Лога 
Артан - управител. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 99/99. 
(14528) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
241/99, на регистарска влошка бр. 1-133, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
Градска библиотека „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" ул. „Коста 
Абраш" бр. 22, Охрид. 

Му.престанува овластувањето на Славе Банар, ди-
ректор и се брише од судскиот регистар. Со Решение од 
Владата на Република Македонија бр. 17-1521/1 од 16 
март 1999 година се именува Наумоски Смиле, вршител 

на должност директор со неограничени овластувања, 
во рамките на регистрираните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 241/99. 
(14499) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2002/98, на регистарска влошка бр. 1-1669, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на основачот на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„БОШКО44 увоз-извоз со ц.о. Мешеишта, Охрид. 

Од Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „БОШКО“ увоз-извоз со ц.о. Мешеишта, Охрид 
истапува основачот Бујароски Славчо. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2002/98. 
(14501) . 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
89/99, на регистарска влошка бр. 000128, го запиша во 
трговскиот регистар прошируваното на Трговецот по-
единец за трговија на мало Шефит Назиф Исмаили - , 
„ЧАРШИЈА44 тп ул. „Цар Самоил44 бр. 17, Охрид. 

Дејности: 52.26, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.63. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 89/99. (14502) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2014/98, на регистарска влошка бр. 1-14934, го запиша 
во трговскиот регистар пристапувањето на основачот 
на Претпријатието за металопреработувачка дејност, 
трговија и угостителство „ЕМРАХ-ЕКСПОРТ" увоз-
извоз ул. „Богомилска" бр. 52-а Прилеп. 

Како нов основач на Претпријатието пристапува ли-
цето Хасаноски Џелил ул. „Дабнички завој44 бр. 50 од 
Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2014/98. 
(14504) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2019/98, на регистарска влошка бр. 1-6271, го запиша во 
трговскиот• регистар усогласувањето со законот за Ос-
новното училиште „Вера Циривири - Трена44 с. Де-
бреште. 

Усогласувањето на Основото училиште „Вера Ци-
ривири Трена44 со Законот за основното образование. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2019/98. 
(14506) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2020/98, на регистарска влошка бр. 1-15631, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на називот на фир-
мата на Претпријатието за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало увоз-извоз „ВИКТОРИЈА - ТА-
БАКО" со п«о. ул. „Митко Цветаноски44 бр. 61-а При-
леп. 

Претпријатието за производство, услуги и трговија 
на големо и мало увоз-извоз „АЗОР-КОМЕРЦ" со п.о. 
го променува својот назив и новиот назив на фирмата 
гла*си: Претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало увоз-извоз „ВИКТОРИЈА-ТАБА-
КО" со п.о. од Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2020/98. 
(14509) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
23Ѕ/99, на регистарска влошка бр. 1-2408, го запиша во 
.трговскиот регистар проширувањето на дејноста н̂а 
Претпријатието за метролошки услуги и инженеринг за! 
квалитет „11 Октомври Еурометинг" доо п.о. Прилеп. 

Се проширува дејноста на Претпријатието за метро-
лошки услуги и инженеринг за квалитет „11 Октомври 
Еурометинг" доо п»о. Прилеп. 
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Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 238/99. 
(14512) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
216/99, на регистарска влошка бр. 1-19287, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Претпри-
јатието за угостителство и туризам доо цо „КРУШИНО 
'96" Кичево. 

Се менува лицето овластено за застапување. Му 
престанува овластувањето за застапување на лицето 
Цветкоски Михајле и се брише од судски регистар, се 
запишува Којчески Трајче - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 216/99. 
(14480) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
152/98, на регистарска влошка бр. 001533, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец - Агенција за 
истрага и обезбедување, Србиноски Младен Зоран 
„ВОЛК" ул. „Маршал Тито" бр. 82 Кичево. 

Бришење на трговец поединец од трговскиот реги-
стар и престанок со вршење на дејности на Трговец 
поединец - Агенција за истрага и обезбедување, Срби-
носки Младен Зоран „ВОЛК" Кичево тп ул. „Маршал 
Тито" бр. 82 Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување нал 
овластениот потписник Зоран Србиноски и се брише од 
трговскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 152/98. 
(14482) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
264/99, на регистарска влошка бр. 1-739, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице за застапување на 
Основното училишта „Мите Богоевски" - Ресен. 

Промена на лице овластено за застапување на Ос-
новното училиште Мите Богоевски Ресен со ц.о. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Аглица Волкановска и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е кристина Јованов-
ска - вд директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 264/99. 
(14495) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
112/99, на регистарска влошка бр. 1-522, го запиша во 
судскиот регистар пристапувањето на основач на Прет-
пријатието за производство на дрво „ПРЕСПА" доо 
увоз-извоз Ресен со по ул. „Индустриска" бр. бб Ресен. 

Пристапувавте на содружниците во Претпријати-
ето за преработка на дрво „ПРЕСПА" доо увоз-извоз 
Ресен со по и зголемувал>е на основачкиот влог. 

Во претпријатието пристапува Маркони Оверсеас 
Лимитет од Лондон. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 112/99. 
(14496) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
56/99, на регистарска влошка бр. 000255, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на 
мало - Мартинов Климе Димитри - „МАРТИНЕЛИ" -
Охрид тп ул. „Гоце Делчев" бр. 79 од Охрид. 

Бришење од трговскиот регистар на Трговецот по-
единец за трговија на мало - Мартинов Климе Димитри 
- „МАРТИНЕЛИ" - Охрид тп. 

Трговецот поединец е бришан врз основа на Одлу-
ката за престанок со вршење на дејноста. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 56/99. (14497) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
80/99, на регистарска влошка бр. 005161, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Градежното трговско друштво „БЕ-
ТОН - ОХРИД" Акционерско друштво булевар „Тури-
стичка" б•б. Охрид. 

Промена на лице овластено за застапување на фир-
мата Градежно трговско друштво „БЕТОН-ОХРИД" 
Акционерско друштво Охрид.' 

Му престанува овластувањето за застапувал»е и се 
брише од судскиот регистар лицето Тасевски Богоја. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Смаќоски Мирко - генерален ди-
ректор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 80/99. (14498) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
596/99, на регистарска влошка бр. 007743, го заниша во 
трговскиот регистар основал»е на друштво во ДООЕЛ 
Друштво за трговија на големо и мало „БАЛЕ" Бла-
гојче Ѓуровски ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр.86/2 Битола. 

Основач е лицето Благојче Ѓуровски од Битола со 
Изјава од 12. 03. 1999 година и одлука за основање на 
Друштво за трговија на големо и мало „Бале" Благојче 
Ѓуровски ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. „Иван Милу-
тиновиќ" бр. 86/2 Битола од 12. 03. 1999 година. 

Дејност: 15.11,15.12,15.31,15.32,15.86, 50,10,50.20, 
50.30/1, 50,30/2, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 
51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 51.24, 
51.25, 52.26, 51.27, 512.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.650, 52.61, 52.62, 52.63 , 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60,24, 63.11, 63.122, 
63.40, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 72.20, 72.30, 74.12, 
74.40, 92.34, 92.72, 93.05. 

Малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и СР Југославија, застапување на странски фирми, 
посредништво, консеквенција и вршење на комисиони 
работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Потполна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет Благојче Ѓуровски е Управи-
тел без ограничување во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Основна главнина на друштвото изнесува: 157.998, 
со денари во предмети по проценка на овластен проце-
нител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 596/99. 
(14468) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
630/99, на регистарска влошка бр. 006777, го запиша во 
трговскиот регистар основање на ДООЕЛ Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Горан Ма-
товски - „МАТО" Битола, ДООЕЛ Битола, ул. „Ордан 
Николов" бр. 23. 

Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Горан Матовски - „МАТО" Битола, ДООЕЛ 
Битола, Ордан Николов бр. 23. 

Основач на друлггвото е Горан Матовски од Битола, 
ул. „Сремска Митровица" бр. 8, МБ 1903976410029. 

Дејности: 15.51, 15.86, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50,50, 51.21, 51.31, 51.33, 51.37, 51.39, 51.45, 51.47, 
51.58, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.26, 52.33, 
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52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.73, 
52.74, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.22, 71.10, 74.84; 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одговара 
со целиот свој имот - полна одговорност. 

За управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет се именува лицето Горан Матовски од 
Битола БМ 1905976410029. 

Основачкиот влог на друштвото што вложувачот го 
има вложено во друштвото с во средства и благородни 
метали во висина од 5.700 ДЕМ или 176.643,00 денари 
по среден курс на една германска марка утврден и обја-
вен од МЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 630/99. 
(14469) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
587/99, на регистарска влошка бр. 006734, го запиша во 
трговскиот регистар основање на ДООЕЛ Друштво за 
производство, услуги и трговија на Неделкоски Дејан 
„БАБАРКО" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Горѓи 
Димитров" 4. 

Основач: Неделковски Дејан, од Прилеп, ул. „Ѓорѓи 
Димитров" 4, со л.к. 247051, м.б. 0601974440000 УВР 
Прилеп. 

Седиште: Прилеп, ул. „Ѓорѓи Димитров" 4. 
Основна главнина: 5500 ДЕМ според извештај од 

овластен проценител Танески Коста Лаки. 
Дејности: 01.11/1, 26.52, 51.33, 51.66, 52.71, 15.11, 

265.70, 51.34, 51.70, 52.72/1, 15.13, 45.21/1, 51.35, 52.11, 
52.72/2, 15.33, 45.21/2, 51.36, 522.12, 52.73, 15.41, 50.10, 
51.37, 52.21, 52.74,15.51; 50.20, 51.38, 52.22, 5.11,15.71, 
50.30/1, 51.39, 52.23, 55.12, 15.82, 50.30/2, 51.41, 52.24, 
55.30/1, 15.84, 50.30/3, 51.42, 52.25, 55.30/2, 15.85, 50.40/ 
1, 51.43, 52.26, 55.40, 15.93, 50.40/2, 51.44, 52.27, 60.21, 
15.98/2, 50.40/3, 51.45, 52.32, 60.22, 15.00/1, 50,40/4, 
51.46, 52.33, 60.23, 15.00/2, 51.11, 51.47, 52.41, 60.24, 
17.11, 51.12, 51.51, 52.42, 63.12, 17.21, 51.13, 51.52, 
52.43, 63.21, 17.40, 51.14, 51.53, 52.44, 63.30, 18.22, 
51.15, 51.54, 52.44/1, 20.10, 51.16, 51.55, 52.44/2, 63.40, 
20.20, 51.17, 51.56, 52.44/3, 50,50, 20.30, 51.18, 51.57, 
52.44/4, 65.12/3, 20.40, 51.19, 51.61, 52.45, 65.23, 22.22, 
51.21, 51.62, 52.46, 71.10, 22.25 , 51.22 , 52.47 , 74.12, 
25.12, 51.23, 52.48, 74.20/2, 25.22, 51.24, 52.50, 74.20/3, 
26.13/1, 51.25, 51.63, 52.61, 74.40, 26.40, 51.31, 51.64, 
52.62, 74.84, 51.32, 51.65, 52.63, 74.20/5. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

НЕДЕЛКОСКИ ДЕЈАН - Управител без ограничу-
вање во рамките на запишаните дејности л.к. 247051, 
м.б. 0601974440000 УВР Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 587/99. 
(14470) 

Основниот суд во Битола, , со решението Трег.бр. 
597/99, на регистарска влошка бр. 006744, го запиша во 
судскиот регистар основање на Друштво за производ-
ство и трговија „НЕБО" Раде Драговски увоз-извоз 
ДООЕП ул. Владимир Бакариќ" бр. 51 Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 24.13, 24.14, 24.30, 
24.51, 24.52, 51.21, 51>22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51,65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55,40 55.51, 55.52, 
60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, реекспорт. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Раде Дранговски од 
Битола, со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Основна главница на друштвото 164.243,00 денари 
во предмети, по приложен извештај од овластен проце-
нител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 597/99. 
(14465) 

Основниот суд во Битола, , со решението Трег.бр. 
521/99, на регистарска влошка, го запиша во судскиот 
регистар Јавно трговско друштво за трговија на големо 
и мало, производство, услуги ДОЈЧИН ПРОМ Пецо и 
др. ЈТД Увоз-извоз Кукуречани - Кукуречани. 

Се основа Јавно трговско друштво за трговија на 
големо и мало, производство,. и услуги ДОЈЧИН 
ПРОМ Пецо и др. ЈТД увоз-извоз. 

Основачи: Дојчиновски Пецо од Кукуречани, и Дој-
чинрвска Сузана од Кукуречани. 

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 20,00 
ден од двајцата содружници. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 
15.51,15.61,15.71, 15.81/1,15.81/2, 15.89,15.89/1,15.89/ 
2,19.20,19.30,20.10/1,20.10/2, 20.20, 20.30,20.40,20.51, 
20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64 , 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.(51% 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.12, 45,43,/45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51,25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51,52, 51.53, 51.54, 
51.55 , 51.56, 51,57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, -51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52,24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, ^5.30/1, 55.30/2, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.„3, 60.„4, 61,20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/2,65.12/3,65.12/4,65.21, 65.23, 70.11,70Ѓ.12,70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93,05, 95.00, 
надворешна трговија ср прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени призводи, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнационите складови на 
странски стоки, угостителски и туристички услуги, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странско лице во Република 
Македонија, меѓународна шпедиција. 
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Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот во внатрешно-тргрвскиот и надворешнотрговскиот 
промет е Пецо Дојчиновски од Кукуречани. 

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

За обврските створен и во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со својот имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 521/99. 
(14467) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 
50/99 е запишан градски женски младински хор „МЕ-
НАДА" на Република Македонија, со скратено име 
ГЖМХ „МЕНАДА". 

Работата и активностите на здружението е утврду-
вање и усогласување на заедничките потреби и инте-
реси на љубителите на хорската музика, грижа за уна-
предување и због<атување на основната дејност на хор-
ската музика во согласност со заедничките интереси, 
размена на искуства меѓу хорови, фестивали и слично 
согласно член 2 од Статутот од 25.12.1998 година. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 118 во Основно музичко училиште, а 
ќе делува на подрачјето на Република Македонија и 
пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (15232) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во регисте-
рот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 
51/99 е запишан градски детски хор „ЛАЛЕ" од Репу-
блика Македонија, со скратено име ГДХ „ЛАЛЕ". 

Работа и активности на здружението е: грижа за 
унапредување и збогатување на хорската музика, коор-
динација, поттикнување и помагање во работа и раз-
мена на искуства помеѓу хоровите, фестивалите, и 
слично утврдено во став 2 од Статутот од 25.12.1998 
година. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 118 во Основно музичко училиште, а 
ќе делува на подрачјето на Република Македонија и 
пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (15230) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф, бр. 59/99 година од 27.04.1999 година Радиоама-
терски клуб „Југ" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: ширење и попу-
ларизација на техничката култура од областа на радио-
аматерството, техничко воспитување, образование и 
оспособување на членовите за практична примена на 
електротехниката. 

Седиштето на здружението е на ул. „Војдан Черно-
дрински" бб, во Охрид каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е: 
Павел Кочески. 

Од Основниот суд во Охрид. (15229) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 33/98 од 10.05.1999 година Танцовиот клуб 
„Охрид" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел негување на 
аматерски спортски танци, развивање на културно 
уметничкиот и забавниот живот, остварување на во-
спитна дејност, како и преземана на други соодветни 
активности. ( 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Маке-
донски просветители" бб, каде што и дејствува. 

Овластено лице за застапувала на здружението е 
Петкуќески Кољчо. 

Од Основниот суд во Охрид. (15605) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 62/99 од 27.04.1999 година „АИЕСЕЦ" - Лока-
лен комитет - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: организирал>е 
на меѓународна размена на студенти, за остварување на 
стручна пракса во стопанските и нестопанските дејно-
сти, како и преземање на други активности за размена 
на искуства и соработка. 

Седиштето на здружението е на кеј „Маршал Тито" 
бр. 95 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е: 
Александар Марковски. 

Од Основниот суд во Охрид. (15608) 

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. 
Згф. бр. 65/99 од 10.05.1999 година Здружението на 
екологисти „2000" од Пештани. 

Здружението на граѓани има за цел: зачувување и 
унапредување на животната средина и развивање на 
еколошката свест и култура. 

Седиштето на здружението е во с. Пештани, каде и 
дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Марјанчо Сајчески, од с. Пештани. 

Од Основниот суд во Охрид. (15610) 

Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 3/99 
во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации 
го запиша Здружението на одгледувачи на говеда од 
Кочани, со седиште во Кочани, на ул. „Никола Карев" 
бб. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
претседателот на Здружението Љупчо Савев. 

Работата и активноста на Здружението ќе се однесу-
ваат на унапредување НА говедарското производство 
преку непосредно запознавана на одгледуваните со нај-
современите зоо технички мерки и најсовремената тех-
ника и технологија; поттикнување, помагање и синхро-
низирано организирање за постојан развој на индивиду-
алното говедарско производство помеѓу своето член-
ство; обезбедување на непосредна долгорочна сора-
ботка со сродни здруженија; научни организации и ин-
ституции во Општината и во земјата, а евентуално и со 
странство; создавање на квалификувани стручни кадри 
за современо одгледување и унапредување на говедар-
ското производство и други активности кои што одат во 
прилог на Здружението на одгледувани на говеда. 

Здружението ќе делува на територијата на Општи-
ните Кочани, Оризари, Зрновци, Облешево и Чеша-
ново и истото се стекнува со својство на правно лице од 
07.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (15611) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг. бр. 27/ 
99 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
го запиша Здружението на корисници на вода за навод-
нување од ХМС „Брегалница" за линиите 35, 36, 37 и 
37А, со седиште во с. Теранци-Ошитина Облешево, со 
скратен назив ВКЗ Теранци, линии 35 , 36, 37 и 37А. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Здружението е претседателот на здружението Јорданчо 
Ристов од с. Теранци. 

Здружението е основано заради вршење на следните 
цели и задачи: подобрено организирана на неговите 
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членови во користењето и распределбата на вода за 
наводнување и поефикасно и порационално наводну-
вана на површините кое ги покрива Здружението, за-
еднички настап, односно Здружението во име на него-
вите членови корисници на вода за наводнувано од Хи-
дро-мелиоративниот систем подготвува годишен план 
за посевна структура (земјоделските култури што ќе 
бидат засејувани на тоа земјиште), план за потребите 
на вода за наводнувано и план на дистрибуција на вода 
и истите ги доставува до подружницата на Јавното водо-
стопанско претпријатие „Брегалница" Кочани, нај-
доцна до 30 октомври во тековната година за наред-
ната, организиран и поуспешен настап на Здружението 
пред надлежните институции, како на пример во случај 
на непочитување на договорот за навремена испорака 
на вода според расположивите водни ресурси, склучен 
помеѓу поедини водокорисници и подружницата на 
ЈВП, обучувано на членовите на Здружението за опти-
мално користење на водата за наводнување во рамките 
на територијата на Здружението како и други работи 
дозволени со закон, а кои се во прилог на Здружението. 

Здружението стекнува својство на правно лице од 
5.5.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (15614) 

Основниот суд во Прилеп во Регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондациите под реден број 104 за 1999 
година врши упис на основањето на здруженија на гра-
ѓани под назив Организација на жените на Општина 
Кривогаштани-„Хоризонт" с. Кривогаштани. 

Основни цели на здружението се: остварување на 
правата на жената, целосно почитување на личноста на 
жената, посебна заштита на жената, отстранување на 
сите облици на насилство на жената, поголемо работно 
ангажирање на жената, и други облици на здружување, 
организирано во мировни и еколошки движења и други 
цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во с. Кривогаштани. 
Лице овластено за застапување е Лена Цуцулеска -

претседател., 
Од Основниот суд во Прилеп (15618) 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 34/99 се 
запишува Друштво на македонско-руско пријателство, 

. од Гостивар кое го застапуваат претседателот Маџоски 
Гего и Трпески Милош. 

II. Работата и активностите.на здружението се одне-
суваат на: обновување, зацврстување и продлабочу-
ва како и негување на пријателските чувства помеѓу 
македонско-рускиот народ на културно и уметничко 
поле, а на територијата на Општина Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар (10712) 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 33/99 се 
запишува Боречкиот клуб „ШПЕНДИ" од Гостивар, 
кој го застапува претседателот на клубот Нафи Хасани. 

II. Работата и активностите на здружението се во 
обезбедување соодветно спортско развивано и унапре-
дување на физичките активности и способности на чле-
новите преку редовни вежби насочени кон развивање и 
зацврстување на здравствените, физичките и други спо-
собности на своите членови, а за развој и унапредување 
на боречкиот спорт кај младината и граѓаните на по-
драчјето на Општина Гостивар и пошироко. 

Од Основниот суд во Гостивар (10713) 

Во Основниот суд во Кочани, се запишува во реги-
старот на Здруженија на граѓани и фондации, под реден 
бр. 7 за 1999 година, Здружението на граѓани и фонда-

ции под име Сојуз на училишен спорт на Општина Ко-
чани, кое е основано заради вршење на дејности и ак-
тивности и тоа: грижа за развојот на училишниот 
спорт, утврдување на единствени критериуми и мерила 
за системот на натпревари во нашата држава, вклучу-
вање на учениците во спортските активности, разви-
вање и соработка на училишниот спорт со други спорт-
ски асоцијации во земјата и странство, востановување 
на разновидни награди и признанија, соработување со 
училиштата, спортските организации и претпријати-
јата, како и други активности кои што водат во прилог 
на сојузот. 

Здружението ќе делува на територијата на Општина 
Кочани, со седиште во Кочани, на ул. „Ленинова" бб, 
во Спортската сала-Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани (15595) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег. бр. 
68/99 за 1999 година се запишува здружението под име: 
„Здружение на родители на деца заболени од цере-
брална парализа" Кавадарци, кое ќе се залага за откри-
вано и вклучување во своите редови лица заболени од 
церсбрална парализа и нивните родители на кои им е 
потребна трајна рехабилитација, да дава помош на за-
болени лица и членовите на нивните семејства во пра-
вилно користено на законските и други прописи за 
остварување на здравствената и социјална заштита. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци (15601) 

Во Основниот суд во Охрид се запишува во региста-
рот на здруженијата на граѓани и фондации со решение 
Рег. Згф. бр. 22/98 од 10.05.1999 година Здружение на 
воените инвалиди на Оцштина Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: преземање •на 
дејствија за остварување и унапредување на правата на 
воените инвалиди и членовите на нивните семејства. 

Седиштето на здружението е на ул. „Борис Кидриќ" 
бр. бб, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Жарко Вучетиќ. 

Од Основниот суд во Охрид (15603) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
31/99 од 22.111.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата п статутот на здруже-
нието на граѓани, Еколошко друштво "ЛИПА" со се-
диште во Куманово во својство на правно лице од 
24.03.1994 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

И. Се запишува Еколошко друштво "ЛИПА" со се-
диште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр. 24 за-
стапувало од претседателот Љубиша Николиќ во Ре-
гистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 95. 

Од Основниов суд во Куманово. (15619) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
80/99 од 9.IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

Се запишува Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп "Порака - Куманово", со скратен назив 
"Порака - Куманово" со седиште во Куманово, ул. "Та-
не Георгиевски" бб, (ОУ "Браќа Миладиновци"), заста-

пувано од претседателот Горан Китановски во Регис-
тар на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд Куманово под Рег.бр. 99. 
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Центар за помош на лица со ментален хендикеп "По-
рака - Куманово", со седиште во Куманово, се здобива 
во својство на правно лице со денот на запишување во 
Регистар на Здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 99 од 
09.04.1999 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (15622) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
20/99 од 12.11.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се менува седиште на Брокерски клуб "Куманово" 
на место на улица "Доне Божинов" бб, седиштето ќе 
биде на ул. "Октомвриска Револуција" во спортска са-
ла - Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Брокерски клуб "Куманово" со се-
диште во Куманово, во својство на правно лице од 
23.09.1996 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. . 

III. Се запишува Боксерски клуб "Куманово" со се-
диште во Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" 
спортска сала, застапувано од претседателот на Упра-
вен одбор Светислав Стојановски и член на Извршен 
одбор Бојковски Миодраг, во Регистар на Здруженија 
на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Куманово под, Рег.бр. 68. 

Од Основниот суд во Куманово. (15623) 

ОСНОВНИОТ суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
24/98 од 5.1.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се менува името на Здружението на граѓани за 
заштита на интересите на сопствениците на шуми -
Куманово, новото име гласи: Здружение на граѓани за 
заштита на интересите на сопствениците на шуми 
"Приватни шуми". 

II. Се утврдува дека програмата и статусот на Здру-
жение на граѓани за заштита на интересите на сопстве-
ниците на шуми "Приватни шуми", со скратен назив 
ЗГ "Приватни шуми" бр. 51, во својство на правно лице 
од 18.02.1998 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

III. Се запишува Здружение на граѓани за заштита на 
интересите на сопствениците на шуми "Приватни шу-
ма", со скратен назив ЗГ "Приватни шуми", со седиште 
во Куманово на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 51, 
застапуваш? од претседателот Скендерски Бранко, во 
Регистар на Здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 25, 

Од Основниот суд во Куманово. (15625) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
21/99 од 25.1.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жение на социјалните работници на Општина Кумано-
во, со седиште во Куманово во својство на правно лице 
од 17.07.1991 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Здружение на социјалните работници 
на Општина Куманово, со седиште во Куманово на ул. 
"Тодор Велков" бб, (Центар за социјална работа), за-
стапувано од претседателот Чедомир Алексиќ, во Ре-

гистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 53. 

Од Основниот суд во Куманово. (15627) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр 
39/99 од 24.11.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Авто - мото друштво "Киро Бурназ" -
Куманово, со скратен назив АМД. со седиште во Ку-
маново, во својство на правно лице од 01.12.1995 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации. 

II. Се занишува Авто - мото друштво "Киро Бурназ" -
Куманово со седиште во Куманово на ул. "III МУБ" бб, 
со скратено име "АМД", застапувало од секретарот 
Трајан Савевски, во Регистар на Здружението на 
граѓани и фондации ири Основниот суд во Куманово, 
под Рег.бр. 76. 

Од Основниот суд во Куманово. (15629) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
46/98 од 12,III.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 
' I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Велосипедски клуб "ТЕУТА", со се-
диште во Куманово во својство на правно лице од 
18.10.1996 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Велосипедски клуб "ТЕУТА" со се-
диште во Куманово ул. "Братство Единство" бр 23, за-
стапувало од претседателот Шабани Зендељи и пот-
претседателот Башким Ќерими, во Регистар на Здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Куманово, под Рег.бр. 90. 

Од Основниот суд во Куманово. (15630) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
53/99 од 10.III.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се менува седиште на Боди Бплдинг - Фптнес клуб 
"ТИТАНИК", па наместо во Спортска сала Соколана 
бб, седиштето во иднина ќе биде на ул. "АВНОЈ" бр. 
127, Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на Здру-
жението на граѓани Боди Билдинг - Фитнес клуб "ТИ-
ТАНИК", со седиште во Куманово, во својство на 
правно лице од 06.02.1998 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

III. Се запишува Боди Бнлдинг - Фптнес клуб "ТИ-
ТАНИК" со седиште во Куманово на ул. "АВНОЈ" бр. 
127 застапував од претседателот Алексовскп Виктор, 
во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 87. 

Од Основниот суд во Куманово. (15632) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
64/99 од 12.III. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

.Се запишува Фудбалски клуб "ЛОЈАНЕ" со седиште 
во с.Лојане, Куманово, застапувано од претседател на 
Управен одбор Дураки Заим, во Регистар на Здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Куманово, под Рег.бр. 92. 
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Фудбалски клуб "ЛОЈАНЕ" од сЛојане. Куманово, 
се здобива во својство на правно лице со денот на запи-

шување во Регистарот, 12.03.1999 година. 
Од Основниот суд во Куманово. (15635) 

на граѓани и фондации и донации при Основниот суд 
во Куманово, »од Рег.бр. 69. 

Од Основниот суд во Куманово. (15642) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
22 99 од 02.111 1999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното: 

I Се менува седиш гето на Друштвото на училишен 
спорт »а Куманово, па наместо во ОУ "Христијан 
Карпош", во иднина седиштето ќе биде на ул. "Пи-
ринска Македонија" бб. Спортска сала во Куманово. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Друштво на училишен спорт на 
Куманово, со скратен назив ДУКС, со седиште во 
Куманово, во својство на правно лице од 17.10.1997 го-
дина се во согласност со Законот за здруженија на гра-
ѓани и фондации. 

III. Се запишува Друштвото на училишен спорт на 
Куманово со скратен назив ДУКО со седиште во 
Куманово на ул. "Пиринска Македонија" бб спортска 
сала, застапувано од претседателот Ивица Георгиев-
ски. во Регистар на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Куманово. под Рег.бр. 79. 

Од Основниот суд во Куманово. (15636) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г бр. 
78 99 од 10.III 1999 год»»а, го запиша во судскиот 
регистар сл ед »ото: 

Се зат»нува Еколошко хуманитарно здружение на 
ромите "ЏИВДИПЕ" со скратен назив ЕХЗР со се-
диште во Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 49, заста-
нувало од претседателот Севџан Сулејмановски, во 
Регистар »а Здруженија »а граѓани » фондации при 
Основен суд Куманово под Рег.бр. 86. 

Еколошко хуманитарно здружеш§е на ромите "ЏИВ-
ДИПЕ" од Куманово, се здобива во својство на »ран»о 
лице со денот »а занишувана во Регистарот, 10.03.1999 
год. 

Од Основниот суд во Куманово. (15644) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
23 99 од 02.111999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното: 

1 Се утврдува дека програмата н статутот на здруже-
нието граѓани Аеро клуб "Доне Божниов" - Кума-
ново, со седиште во Куманово, во својство на прав»о 
лице од 25.12.1995 година, се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓа*»! и фондации. 

II. Се запишува Аеро клуб "Доне Божинов" - Кума-
ново, со седиште во Куманово, ул. 'Тане Георгиев" бб, 
во Регистар на здруженија на граѓани н фондации црн 
Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 59. 

Од Основниот суд во Куманово. (15638) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
81/99 од 22.111.1999 година, го запиша во судскиот 
регист*ар следното: 

Се занишува Центар за боречки спортови Куманово 
99. со седиште во Куманово, ул. "Народ»а Револуција" 
бр. 110, со скратен назив ЦБС Куманово 99, застанува-
те од претседателот Миодраг Милан Жибак, во Регис-
тар на здруженија на граѓани л фондации при Основен 
суд во Куманово, под Рег.бр. 93: 

Центар за боречки спортови Куманово 99, се здобива 
во СВОЈСТВО на правно лице со денот на запишување во 
Регистарот 22.03.1999 година. 

Од Основ»»от суд во Куманово. (15645) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
71/99 од 12.III.1999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното: 

Се занишува Здружение на жени "Коло на српски 
сестри" со седиште во Куманово »а ул. "Видое Смилев-
ски Бато" бр. 40, застапувано од. претседателот Живка 
Христивска, во Регистар на Здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 

Здружение на жени "Коло на српски сестри" од Ку-
маново, се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во Регистарот, 12.03.1999 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (15640) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
59/99 од 04.Ш. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

1. Се утврдува дека програмата п статутот на здру-
жението на граѓани Друштво на кннолози ТУМБАК" 
Куманово, со седиште во Куманово, а во својство на 
правно лице од 28.05.1997 година се во сбгласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

И. Се запишува Друштво на кинолозн ТУМБАК* 
Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Братство 
Единство" бб (простории на ветеринарно сточарски 
Центар "Тодор Велков" застапувано од претседател на 
Управен одбор Крстевски Кирчо, вб Регистар на Здру-
женија на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Куманово, под Рег.бр. 84. 

Од Основниот суд во Куманово. (15647) 

Основниот суд во Куманово, со решението З.Г. бр. 4 99 
од 12.11.1999 година, го запиша во судскиот регистар 
следното: 

1. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани "Центар за ромска заедница - ДРОМ" 
Куманово, со седиште во Куманово, во својство на 
правно лице од 24.10.1997 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

III. Се занишува "Центар за ромска заедница -
ДРОМ" Куманово, со седиште во ноќ. Серава, згр. 106, 
бр. 5, прпз. 7-а, во Куманово, застапувало од претсе-
дателот Ахмед Јашаревскн во Регистар на здруженија 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
13/99 од 29.1.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата н статутот на здру-
жението »а граѓа»» Фудбалски клуб "КАРПОШ - 93", 
со седиште во нас. Карпош, Куманово, со статут на 
правно лице од 08.01.1995 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Фудбалски клуб "КАРПОШ - 93", со 
седиште во нас. Карпош, ул. "120" бб, застапувано од 
претседателот на Управен одбор Зафировски Мнодраг 
и член на Управен одбор Спасовски Живко, во Регис-
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тар на здруженија на граѓани и фондации ири Основ-
ниот суд во Куманово, под. Рег.бр. 56. 

Од Основниот суд во Куманово (15649) 

Основниот суд во Куманово, со решение 3,Г. бр 
82/99 од 01 IV 1999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното. 

Се запишува Ромско хуманитарно 'здружение на же-
ни "КХАМ", со седиште во Куманово, ул "Доне Божи-' 
нов" бр 56, со скратен назив Р.Х З.Ж , застапувало од 
претседателот Мибера Демировска, во Регистар на 
здруженија на граѓани и фондации,при Основен суд во 
Куманово, под Рег.бр 98 

Ромско хуманитарно здружение на жени "КХАМ" со 
седиште во Куманово, се здобива во својство на прав-
но лице со денот на запишување во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации ири Основниот суд 
во Куманово, под Рег бр. 98 од 01.04 1999 година 

Од Основниот суд во Куманово (15650) 

Основниот- суд во Куманово, со решение 3 Г бр 
28/99 од 10 III 1999 година,, го запиша во судскиот 
регистар следното. 
. I Се менува, името на Фудбалскиот клуб "КУМА-
НОВО - младинци", па во иднина новото име гласи 
Фудбалски клуб "КУМАНОВО" 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на •граѓани и фондации Фудбалски клуб "КУ-
МАНОВО", со седиште во Куманово, во својство на 
правно лице од 18.02.1997 гпдпна се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

III. Се запишува Фудбалски клуб "КУМАНОВО" со 
седиште во Куманово на Трг Нова Југославија бб, зас-
тапував од претседателот на Управен одбор Борис 
Сенковски во Регистар на Здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово, под Рег.бр. 
88. 

Од Основниот суд во Куманово. (15651) 

Основниот суд во Куманово, со решение З.Г. бр. 
26/99 од 01 IV. 999 година, го зашила во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на 
Општински противпожарен Сојуз Куманово, со седиш-
те во Куманово, во својство на правно лице од 
15.09.1995 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Општински противпожарен Сојуз 
Куманово; со седиште во Куманово, ул. "11 Октомври" 
бб, (Противцожарен Дом) застапувано од претседа-
телот г-дпн Мирко Макрешански, во Регистар на 
Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово,"под Рег.бр. 96. 

Од Основниот суд во Куманово. (15655) 

Основниот СУД ВО Куманово, со решение З.Г. бр. 
86/99 од 15.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

Се запишува Градска музика "ИЛИНДЕН - КУМА-
НОВО", со седиште во Куманово, ул. "Кирил и Мето-
диј" бб, со скратен назив Градска музика, застапувана 
од претседателот Милан Ѓошевски, во Регистар на 
здруженија на граѓани и фондации, при Основниот суд 
во Куманово, под Рег.бр. 101. 

Градска музика "Илинден - Куманово" се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот, 15.04.1999 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (15656) 

Основниот СУД Скопје 1 - Скопје, со решение 3 Г бр 
80/98 од 14.IV, 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 
' I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Театар Боеми" со седиште во Скоп-
је, со својство на правно лице од 10 10.1991 год. се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег бр. 
154, се запишува Здружението на граѓани Театар "Бое-
ми“ со седиште во Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бб, кое 
го застапува неговиот претседател Нелко Нелковскп 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15655) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О бр 
.42/99 од 05.V. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

1 Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
19 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Згрижување - Австралија, 
со седиште во Камбера - Австралија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Згрижување - Австралија од Австралија во Репуб-
лика Македонија е г-ѓа Џозефнн Луиз Хјутов - австра-
лиски државјанин. 

II Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Згрижување - Австралија во 
Република Македонија ќе се однесува на преземање 
брза, одговорна п итна програма за помош на Ко-
совските бегалци во Македонија, со снабдување на ос-
новните потреби за храна и непрехрамбени потреби 
вклучувајќи хигиенски пакувања, ќебиња, душеци, кои 
ќе се набавуваат преку постоечките канали на 
УНХЦР, светската програма за храна и Ел Хилал како 
и прифаќање на бегалците што живеат во и околу 
Скопје, Тетово и Куманово. 

Подружницата на странската организација Згрижу-
вање - Австралија, стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 05.05.1999 година и ќе 
трае до завршување на потребата од нејзиното делува-
ње во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15658) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение С•О• бр. 
40/99 од 28.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
13, се запишува подружница во Република Македонија, 
на странската организација ОКСФАМ, со седиште во 
Оксфорд - Обединето Кралство Велика Британија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција е во Скопје, ул. "Теодоспје Гологанов" бр. 132. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација ОКСФАМ од Велика 
Британија во Република Македонија е Вахид Лор -
британски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација ОКСФАМ во Република Ма-
кедонија ќе се однесува на спроведување на водоводни, 



20 мај 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК.НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 1743 

санитарни и канализациони програми, развој на за-
едниците и промоција на хигиена, а во врска со надој-
дениот проблем на албански бегалци од Косово - СР 
Југославија. 

Подружницата на странската организација ОКС-
ФАМ стекнува својство на правно лице и може да за-
почне со работа од 28.04.1999 год. и ќе трае до завршу-
вано на потребата од нејзиното делување во Републи-
ка Македонија. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (15659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О. бр. 
17/98 од 30.IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I Во регистарот на странски организации под Рег бр. 
15, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската меѓународна хуманитарна организација 
Луѓе за луѓе - Здравствени можности за луѓето на се-
каде, со седиште во Верџинија - САД. 

Седиштето на подружницата на странската хумани-
тарна организација Луѓе за луѓе - Здравствени мож-
ности за луѓето на секаде на ул "Максим Горки" бр. 
1 6 / 1 . 

II Лице кое е овластено да ја застапува подружни-
цата на странската меѓународна хуманитарна органи-
зација Луѓе за луѓе - Здравствени можности за луѓето 
на секаде од САД во Република Македонија е г-дин 
Францiско Торес - државјанин на САД 

Работата и активностите на подружницата на странс-
ката меѓународна хуманитарна организација Луѓе за 
луѓе - Здравствени можности за луѓето на секаде од 
Скопје во РМ ќе се однесува на обезбедувано на 
неопходна потребна помош во вид на Медицински ма-
теријали, лекови и др. производи потребни за непре-
чено функционирање на здравствената дејност во РМ 
како и деукацiја во областа на Менаџментот во здрав-
ствениот систем на македонска здравствена органи-
зација и светската банка, во потенцијална работа во 
приоритетните области во здравствените сектори. 

* Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 30.04.1999 год. и ќе трае до завршување на потре-
бите од нејзино делување во РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О. бр. 
45/99 од 05.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
18, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Лекари без граници со 
седиште во Париз - Република Франција. 

Седшитето на подружницата на странската организа-
ција Лекари без граници е во Скопје, ул. "Стрезово" 
број 20. 

Лице овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација Лекари без граници од Фран-
ција во Република Македонија е Ив Лалимек - фран-
цуски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Лекари без граници ро Репуб-
лика Македонија, како и на македонското население 
кое несебично им понуди засолниште на овие луѓе, 
преку медицинска и санитарна помош, епидемиолошки 

испитувања, техничка и помош во лекарства со проши-
рување на директна материјална помош како храна, 
санитарен материјал и др. 

Подружницата на странската организација Лекари 
без граници стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 05.05 1999 година и ќе трае до 
завршувале на потребата од нејзиното делување во 
Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С О. бр 
35/99 од 27.1 V. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег бр. 
11, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Нова граница со седиште 
во Милано - Република Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Нова граница е во Скопје, ул "Борка Талевски" 
бр. 26/2. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Нова граница од Републи-
ка Италија во Република Македонија с г-дин Андреа 
Бернарди - италијански државјанин. 

II, Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Нова граница во Република 
Македонија ќе се однесува на итна помош, финансира-
на од ЕСНО (хуманитарна канцеларијана Европската 
унија) и предвидува поддршка на националниот здрав-
ствен систем како одговор на тешката криза предизви-
кана од конфликтот во Косово и доаѓање на голема 
маса бегалци од соседната земја. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 27.4.1999 година и ќе трае до завршување на 
потребата од нејзиното делување во Република 
Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О. бр. 
37/99 од 30.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното. 

I. Во регистарот на странски организации цод Рег.бр. 
16, се запишува подружница во Република Македонија 
на асоцијацијата Фармацевти'без граници - Меѓунаро-
ден комитет, со седиште во Клермон - Феран, Фран-
ција, . 

Седиштето на подружницата на Асоцијацијата Фар-
. мацевти без граници - Меѓународен комитет во Скопје 
на ул. "Народен Фронт" број 21. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на Асоцијацијата Фармацевти без граници - Меѓуна-
роден комитет од Франција, во Република Македонија 
е г-дин Себастијан Фуќе - државјанин на Франција. 

-< II. Работата и активностите на подружницата на А со-
*~ цнјацијата Фармацевти без граници - Меѓународен 

комитет во Република Македонија ќе се̂  однесува на 
доставување на бесплатна хуманитарна помош со цел 
да биде надмината.хуманитарната криза и да се овоз-
можи помош во функционирањето на здравствениот 
систем во земјата како и надгледувале на~ дистрибу-

, цијата на бесплатната хуманитарна помош и инфор-
мирање на релевантните авторитети за квантитетот и 
содржината 
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Подружницата на странската организација Фарма-
цевти без граници - Меѓународен комитет стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 30.04.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзиното делување во Рспублнка Македонија. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (15663) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Ф.бр. 
770 99 од 10. V. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции, под Рег.бр. 198 се занишува фондацијата Благо-
вестие, со седиште во Скопје, на ул. "Петар Драпшин" 
бр. 36. 

Лице кое с овластено да ја застанува фондацијата е 
г-ѓа Снежана Георгиевска. 

II. Работата и активностите на фондацијата ќе се 
однесуваат на поттикнување и афирмација на духов-
ниот, културниот и интелектуалниот развиток на лич-
носта на секој граѓанин во РМ, промовирање, афирми-
рање и реализирање на добротелството и дарител си-
вото како битни обележја на хуманизмот и солидар-
носта, помагање и заштита на моралниот и физичкиот 
интегритет на луѓето соочени со ризици во здравјето, 
стареењето, мајчинството п семејството, спроведување 
кампања за сузбивање на дрогата, алкохолот и нико-
с и о т , создавање услови за школување и усовршување 
на талентирани ученици и студенти за кои не се обез-
бедени можности од други извори. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 10.05.1999 год 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
190 98 од 27.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на проценители на Маке-
донија со скратено име ЗПМ со седиште во Скопје, во 
својство на правно лице од 07.07.1998 година се во со-
гласност, со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

II. Во регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации При Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
182 се запишува здружението на граѓани Здружение на 
проценители на Македонија, со скратено име ЗПМ, со 
седиште во Скопје на ул. "Пајко Маало" бр. 6, кое го 
застапува неговиот претседател Виктор Раички од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
25/99 од 28. IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
14, се запишува подружницата во Република Македо-
нија на странската организација Меѓународна компа-
нија Милосрдие, со седиште во Портланд - САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Меѓународна компанија Милосрдие е во Скопје 
на ул. "Никола Тесла" бр. II. 

Лице кос е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Меѓународна компанија 

Милосрдие од САД во Република Македонија с г-дин 
Гери О.Хеселнус - американски државјанин. 

II. Работата и активностите на фондацијата на стран-
ската организација Меѓународна компанија Мило-
срдие во Република Македонија ќе се однесува на да-
вање хуманитарна помош и спроведување на програма 
и развој и соработка према обука, техничка помош и 
мали проекти. 

Подружницата на странската организација Меѓуна-
родна компанија Милосрдие, стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 28.04.99 
година, која ќе трае до завршување на потребата од 
нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г. бр. 
372 99 од 16.IV.1999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното. 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на 
здружението на граѓани Сојуз на жените од 
комуналните претпријатија на Рспублнка Македонија, 
со скратено име "СЖКМ". со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 18.12.1997 година се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Реѓбр 
164. се занишува здружението на трагани Сојуз на же-
ните од комуналните претпријатија на Република Ма-
кедонија. со скратено име "СЖКМ" со седиште во 
Скопје, ул. "Градски парк" бб, кое го застапува него-
виот претседател Василка Николовска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
782/99 од 06.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег.бр. 
193, се запишува здружението на граѓани Авто мото 
клуб "МИКЕИ-ТИМ" Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" 
бр" 51. 

Лице кое е овластено да го застанува здружението е 
неговиот претседател Илија Ма линковски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на спортскиот 
автомобилизам во земјата, организирање на спортски 
натпревари, учество на членовите поединечно или 
групно на меѓународни натпревари, создавање услови 
за развој на спортскиот автомобилизам и спортот 
воопшто како и соработка со други здруженија и клу-
бови коп вршат работи од областа на спортскиот авто-
мобилизам. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.05.1999 година. 

Од ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје. (15669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
738 99 од 06.V. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Сојуз на организации на жените на 
Рспублнка Македонија со скратено име СОЖМ. со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 29. 



20 мај 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК.НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 1743 

12.1994 година се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
194, се запишува здружението на граѓани Сојуз на ор-
ганизации на жените на Република Македонија, со 
скратено име СОЖМ, со седиште во Скопје, ул. "Ва-
сил Ѓоргов" бб, барака бр. 4, кое го застапува него-
виот претседател Сафка Тодоровска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
137/99 од 14.IV. 1999 година, го заниша во судскиот 
регистар следното:-

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Театарска младина на Македонија со 
скратено име "ТММ" со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 14.10.1993 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. 
155, се запишува здружението на граѓани Театарска 
младина на Македонија, со скратено име "ТММ", со се-
диште во Скопје, ул. "Илинден" бло* 12, кое го заста-
нува неговиот претседател Нелко Нелковскн. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. а (15671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
264/99 од 07.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Авто мото друштво "Макпетрол" -
Скопје", со скратено име АМД" "Макпетрол - Скопје" 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
27.12.1994 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. 
197, се запишува здружението на граѓани Авто мото 
друштво "Макпетрол" - Скопје, со скратено име АМД 
"Макпетрол" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Мито 
Хаџивасилев Јасмин" бр. 4, кое го Застапува неговиот 
претседател Љубомир Давидовиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15673) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
441/99 од 07.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Барањето за промена на име на Градското пла-
нинарско друштво "Скопје - Матица" во Градско пла-
нинарско Спортско друштво "Скопје - Матица" се ува-
жува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Градско планинарско спортско 
друштво "Скопје - Матица" со скратено име ГПСД 
"Скопје - Матица", со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 07.02.1977 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
196, се запишува здружението на граѓани Градско пла-
нинарско спортско друштво "Скопје - Матица" со скра-
тено име ГПСД "Скопје - Матица" со седиште во 
Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 5, кое го застапува не-

говиот претседател днпл.ек Петар Бочваров од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О. бр. 
27/99 од 30.IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
17, се запишува Меѓународната невладина организаци-
ја СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС, со седиште 
во Скопје, ул. "Софиска" бр. 11. 

Лица кое се овластени да ја застапуваат горе на-
ведената организација се Тодор Петров, претседател 
на горе наведената организација и Борче Стефановски 
- генерален секретар на организацијата. 

И. Работата и активностите на Светски Македонски 
Конгрес се однесува на духовно, културно и економско 
обединување на Македонците во целиот свет, заштита 
и афирмација на македонскиот етнички, јазичен, кул-
турен, верски, историски и државен идентитет заш-
тита н афирмација на човековите граѓански права, раз-
вој на демократијата и афирмација на целите и задачи-
те на организацијата на Обединетите нации. 

Меѓународната организација Светски Македонски 
Конгрес стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 30.04.1999 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
149/99 од 19.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Барањето за промена на име на Градската органи-
зација на глуви и наглуви - Скопје, во Здружение на 
глуви и наглуви на Град Скопје се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на глуви и наглуви на 
Град Скопје со седиште во Скопје, со својство на прав-
но лице од 06.08.1976 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. 
166, се запишува здружението на граѓани Здружение 
на глуви и наглуви на град Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. "27 Март" бр. 10, кое го застапува неговиот 
претседател Јован Момировски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
696/99 од 27.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 183 се запишува здружението на граѓа-
ни Спортско рекреативно друштво ЈП Комунална Хи-
гиена - Скопје, со скратено име СРД ЈП Комунална 
хигиена во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 27. 

Лице кое е овластено да ја застапува здружението на 
неговиот претседател Ѓорѓи Делевски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развој и унапредување на работничката 
физичка култура и спортот, собирање на што поголем 
број работници и работнички за активно спортување, 
организирање и учество на работнички натпревари на 
комуналните претпријатија во Република Македонија 
како н отварање на нови објекти за одмор и 
рекреација. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 27.04 1999 година 

Од Основшкн суд Скопје 1 - Скопје. (15679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г. бр 
771/99 од 04 4 .1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ц и и т е Рег бр 192. се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на граѓани чекор но чекор - Скопје, ул 
"Наум Наумовски Борче" бр 88-а. 

Лице кое,е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Сузана Киранџиска од Скопје 

II Работата их активностите на здружението ќе се 
однесуваат на промовирање на правата на сите деца да 
имаат квалитетно образование без оглед на пол, вера 
и социјална припадност, реализирање на програми на 
воспитно - образовна работа со децата и соработка со 
семејствата, обезбедување еднаков приод кон воспит-
но образовните организации на ромските деца. децата 
со пречки во развој и децата кои живеат во сиромаш-
тија како и информирање на целокупната јавност за 
сите прашања битни за животот на децата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.05.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
747/99 од 30.IV1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 189, се запишува здружението на граѓа-
ни Македонска асоцијација за младински активности 
на Град Скопје, со скратено име "МАМА" - Скопје во 
Скопје ул. "Васил Главинов" бр. 7/21. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е 
неговиот претседател Жозефина Петреска од Скопје. 

II. Работата и активностите на асоцијацијата се одне-
суваат на организирање и спроведување на широка ак-
тивност за обезбедување услови за креативен живот 
на младите, промовирање на концептот за исполнет 
живот на младите генерации како би се избегнале од 
девијантно и деструктивно однесување, обезбедување 
совети и информации за младите, исполнување на сло-
бодното време на младите со разни активности како и 
соработка со исти и сродни организации во градот и 
пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30.04.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
551 99 од 28.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Барањето за промена на име на Сојузот на градеж-
ни инженери и техничари на Македонија во Сојуз на 
градежни инженери на Македонија се уважува. ( 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на градежни инженери на 
Македонија, со скратено име СГИМ, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 20.05.1983 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

III Во регистарот на здружениja на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр 
186, се запишува здружението на граѓани Сојуз на гра-
дежни инжинери на Македонија, со скратено име 
СГИМ, со седиште во Скопје, ул "Ламе Груев" бр 14-
а, кое го застапува неговиот претседател проф Петар 
Бабамов од Скопје 

Од Основниот суд Скопје, ! - Скопје. (15683) 

Основниов суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр 
267 98 од 04 V 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното 

I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Сојуз на Извидници на Македонија со 
скратено име СИМ, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 19 II 1984 год. .се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации 

II. Во регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рет ер 
191, се запишува здружението на граѓани С О Ј У З на из-
видници на Македонија, со скратено име СИМ. со се-
диште во Скопје, ул. "Илинден" бб, кое го застапува 
неговиот претседател Никола Кацарски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г. бр. 
745/99 од 30. IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 188, се запишува здружението на 

граѓани Хуманитарно здружение на граѓани за заш-
тита и помош на диви животни во Македонија "Спаси-
тел 99" - Скопје, со скратено име Хуманитарно здру-
жение на дивите животни "Спасител 99" Скопје, во 
ДТЦ Мавровка, локал 66-а,сутерен. 

Лице кое е овластено да јго застапува здружението е 
неговиот претседател Атанас Николов од Скопје." 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижење, размена на теоретски и прак-
тични знаења и искуства, присуство и следење на 
стручни предавања, советувања и семинари од областа 
на ловството и заштита на дивите животни, воведува-
ње на модерен начин и институции во земјата и стран-
ство кои имаат слични цели и задачи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30.04.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15686) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
289/99 од 23.III.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 98 се запишува здружението на граѓа-
ни, Македонско Аотс А лумни здружение, со седиште 
во Скопје, ул. "Мито Хаџпвасилев" бб, Градски ѕид 7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Ратко Петров. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на пропагирање, иницирање и помагање на 
примената на современите методи и техники за уна-
предување на квалитетот и продуктивноста на произ-
водството. услугите и бизнисот во Република Македо-



20 мај 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК.НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 1743 

лија, ширење на технички инжинерските знаења на 
членовите здобиени од контактите со Јапонија како и 
проширување на пријателството меѓу членовите кои 
завршиле обука во Јапонија во линијата на асоција-
цијата за уморско техничко стипендирање (АОТС). 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 23.03.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15687) 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може за започне со работа од 08.04.1999 година 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (15690) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр 
357/99 од 14.IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното• 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Асоцијација на сметководители и 
ревизори со скратено име "АСР" со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 13.06 1997 год. се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рсг.бр 
156, се запишува здружението на граѓани Асоцијација 
на сметководители п ревизори со скратено име "АСР" 
со седиште во Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр / 5/2/4, 
кое го застапуваат Милко Петров и Душан Димитров 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр 
74/99 од 30.IV 1999 година, го зашива во судскиот 
регистар следното: 

I. Барањето за промена на име на Сојузот на дру-
штвата на патиштата на СРМ во Друштво за патишта 
на Република Македонија се уважува 

II Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Друштво за патишта на Република 
Македонија, со скратено име ДПМ, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 14.11.1967 година 
со 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 
187, се запишува здружението на граѓани Друштво за 
патишта на Република Македонија, со скратено име 
ДПМ, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14-а, 
кое го застапува неговиот претседател Коста Барсов 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15691) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
79/98 од 14.IV.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Македонски центар за култура и 
развој со скратено име "М.Ц.К.Р." со седиште во Скоп-
је, со својство на правно лице од 17.03.1997 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. 
153, се запишува здружението на граѓани македонски 
центар за култура и развој, со скратено име "М.Ц.К.Р." 
со седиште во Скопје, ул. "Илинденска" бб, кое го за-
стапува неговиот претседател Нелко Нелковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15689) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
698/99 од 08.IV. 1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното. 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани п фонда-
ции под Рег.бр. 143, се запишува здружението на гра-
ѓани, Здружение за Балкански иницијативи, со седиш-
те во Скопје, ул. "Стеван Филиповиќ" бр. 2-3-6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Стеван Шароски од Скопје. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поведување иницијативи за почитување на 
човековите права и слободи содржани во конвенциите 
на ОБСЕ и ООН, европската Рамковна конвенција за 
заштита и почитување на правата и слободите на на-
ционалните малцинства во РМ, научни расправи за 
надминување на вековните балкански меѓудржавни и 
национални нетрпенија, како и соработка со невла-
дини организации и здруженија од останатите балкан-
ски земји. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
216/98 од 04.V.1999 година, го запиша во судскиот 
регистар следното: 

I. Барањето за промена на име на Сојузот на органи-
зациите за социјалистичко воспитување и грижи за 
децата на Македонија во Сојуз за грижи и воспитување 
на децата на Македонија се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот Јна здру-
жението на граѓани Сојуз за грижи и воспитување на 
децата на Македонија, со скратено име СГВД на Маке-
донија, со седиште во Скопје, со својство на правно ли-
це од 15.12.1955 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 190, се 
запишува здружението на граѓани Сојуз за грижи и 
воспитување на .децата на Македонија, со скратено 
име СВГД на Македонија, со седиште во Скопје, ул. 
"Дпмптрпе Чуновски" бр. 10/1, кое го застапува него-
виот претседател проф.д-р. Никола Петров од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. • (16054) 

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.621/99 од 10.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "Грос Про-
мет" ц.о. експорт-импорт од Скопје нас.Железара бр. 
Б-11-1 влез 1 локал 4.од Скопје, со жиро сметка 40110-
601-26859. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул.**Јане Сандански** бр.50/3-4 и тел.452-084". 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ**, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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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. (15791) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.446/99 од 22.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Те-
хновел" експорт-импорт д.о.о. од Скопје ул."Р,Чаје-
вац" бр.14/1 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
143761. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул Лане Сандански" бр.50/3-4 и тел,452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15790) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.502/99 од 10.05.1999 година е 
отвореначликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие "Прима Роза" Кооп" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."Димо Хаџи Ди-
мов" бр.23 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-242716 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15789) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 1267/3, план 5, скица 4, место викано „Плу-
жица", класа 4, со вкупна површина од 1047 м2, во КО 
Говрлево, сопственост на Чепишева Славјанка од 
Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 72/5, за вкупна цена 
од 128.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правот© на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" б•б., Скоп-
ски саем, Скопје. (15459) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, на сите субјекти со право на првенство, на купу-

вање, сопственикот Вељовиќ Благоја, им ја нуди на 
продажба недвижноста, К•П. број 5967/5, култура нива, 
5 класа, со вкупна површина од 538 м2, во место викано 
„Езеро", по ПЛ бр. 259 за К.О. Кучевиште, под след-
ните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 53.800,00 денари. 
Рокот на плаќање е веднаш по потпишување на догово-
рот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошо-
ците за пренос на недвижноста. 

Понудените, изјавите за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотар Верица Симо-
новска Синадинова, ул. „Џон Кенеди" бб Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (15462) 

Нотар Ленка Ланчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува заедничките сопственици 
и сопствениците на граничните парцели со парцелите 
КП бр. 53/1 со површина од 911 м2, КО Радишани дека 
сопственикот на наведената парцела господин Рајков-
ски Ангеле Методија, ја продава наведената парцела по 
цена од 240 денари за 1 м2 или вкупно 218.640 денари. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде недвижноста на друг купувач. 

(15535) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 
на КП бр. 2527/1, култура нива, класа 5, место викано 
„Каменик", КО Црешево, сопственост на Митровски 
Антоније од Скопје со стан во с. Црешево, за цена од 
302.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и поседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќана на понудата, во спротивно го губат првото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. 
„Костурска" бр. 18-5/1 Скопје. (15711) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање сопственикот Алексов Никола им ја нуди на про-
дажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП 
бр. 3233/2, план 065, скица ООО, викано место „Тополо-
вец", кат. култура лозје, кат. класа 1, со површина од 
6015 м2 од имотен лист бр. 926 во КО Росоман, Кава-
дарци по цена од 100.000,00 денари. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство 
на купување (сопственици, заеднички сопственици, со-
сопственици, соседи) изјавите за прифаќање на пону-
дите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо 
Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб Кавадарци во рок 
од 30 дена од денот на објавуваното на овој оглас во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во спротивно го 
губат правото на првенство. (15236) 

Се продава земјоделско земјиште во: КО Марена, 
Кавадарци, КП 1760, план 10, скица 7, викано место 
„Градиште", кат. култура нива, кат. класа 4, површина 
1478 м2; КП 1761, скица 7, викано место „Градиште", 
кат култура нива, кат. класа 4, површина 579 м2. 

Наведениот имот е во сопственост на Живко Делов 
од Штип, видно од поседовен лист бр. 229, а цената на 
продажба изнесува 38.550,00 денари. 
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Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соссди (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб „Кавадарци" во рок од 30 дена од 
денот на објавуваното на овој оглас во „Службен вес-
ник на Р. Македонија". Во спротивно го губат правото 
на првенство. (15234) 

Се разменува земјоделско земјиште - нива и лозје. 
1. Нива КП број 554, во место викано „Прогон", 

класа 4, површина 2247 м2 во една идеална половина во 
КО Горобинци. 

2. Лозје КП број 554, во место викано „Прогон", 
класа 3, површина 2000 м2, во една идеална половина во 
КО Горобинци. 

Се повикуваат соседите чие земјиште кое граничи со 
наведените земјоделски земјишта од овој оглас во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќаното на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Љубомир Доневски, Свети Николе, ул. 
„Пионерска"-15. (15702) 

Се продава земјоделско земјиште дел од нива во КО 
Сујаклари сопственост на .[акимовска Вера од Велес ул. 
„Киро Пракицов" број 31 и тоа: култура дел од нива, 
класа четврта, КП 709/1, план 50, скица 29, место ви-
кано „Село"; површина 228 м2. 

Наведениот имот се продава за цена од 300 Г.М. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште. Право на првенство на купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. 
„Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (15703) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино вон. парцела број 1155 во место 
викано „Криволачко", нива со површина од 3479 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон. Сопственост на 
Марков Ѓорѓи од Неготино улица „Фемо Кулаков" број 
58. Цена на продажба 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" број 138, 
Неготино. (15704) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К•П. бр. 
6720 на н.в. „Скопски пат", нива од 2 класа во повр-
шина од 2.386 м2 по П.Л. бр. 7847 на К.О. Тетово, 
сопственост на Мехмедали Џеват од Тетово ул. „К.Ј. 
Питу" бр. 58. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А во Тетово. 

(15705) 

Бр. 30 - Стр. 1743 

Се продава земјоделско земјиште дел од нива заве-
дена во имотен лист број 2445 за КО Варош класа 3 
површина од 3497 метри квадратни, деловите на кој 
полагаат право на сопственост лицата Богеска Зора, 
Ѓорѓиеска Милева и Стојаноска Нада за цена од 60.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
до нотар Боге Дамески ул. „Андон Славејко", број 8 
Прилеп. (15706) 

Се продава земјоделско земјиште во: КО-Кава-
дарци 1 (вон) КП-5713 план 010 скица - 010 викано 
место „Големи уши" кат. култура-лозје кат. Класа-5 
површина - 3180м2 и тоа 1143м2 од површината. 

Наведениот имот е во сопственост на Марија Ристе-
ска од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 2684, а 
цената по која се продава наведената површина е 
43.570,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување, сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов" бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Ре-
публика Македонија". Во спротивно го губат правото 
на првенство. (15707) 

Се продава земјоделско земјиште во: КО-Ваташа, 
Кавадарци, КП-798 дел - 1, план - 004 скица - 009 
викано место - „Калишта" кат. култура-лозје, кат. 
класа - 5 површина - 2975 м2 КП-798 дел - 2 план - 004, 
скица - 009 викано место - Калница кат. култура -
пасиште кат. класа-5 површина - 227 м2.^ 

Наведениот имот е во сопственост на Верица Пе-
тровска од Ваташа, а цената по која што се продава 
имотот е 83.450,00 ден. 

Имотот е заведен во Имотен лист бр. 1279. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 

право на првенство на купување, сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов" бб Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на овој оглас во „Службен весник на Ре-
публика Македонија". Во спротивно го губат правото 
на првенство. (15708) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.434350/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Гајевски Добривоје, ул.Б.Милошевски бр.1/22, Скопје. 
Пасош бр.686010/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Шабан, ул.М.Мусоргски бр.3/1, Скопје. (16036) 
Пасош бр.201186/94 издаден од ОВР - Виница на име 

Гаврилов Љупчо, ул.Б.Кидрич бр.27, Виница. (16081). 
Пасош бр,639262/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Горан Илиевски, ул.А.Димов бр.8/665-6, Скопје.(16082 
Пасош бр.388461/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Авдираман Абази, ул.М.Тито бр 6, с.Арачиново, 
Скопје. (16083) 
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Пасош бр.248058/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Ислами Ирмија, ул.Р.Цониќ бр.89, Тетово. (16136) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Наташа 

Стојановска, Скопје. (16086) 
Работна книшка на име Лашкоска Лоренца, Прилеп. 
Работна книшка на име Селајм Абдураман, Тетово. 
Работна книшка на име Тахири Бектиши, Тетово. 
Работна книшка на име Дефрим Исени, Тетово. 
Работна книшка на име Ристевски Трајан, Битола. 
Работна книшка на име Митоски Гоце, Скопје. 
Работна книшка на име Трајковски Димитар, Скопје. 
Работна книшка на име Ибраими Мерита, Кичево. 
Свидетелство за 2 година на име Давчева Јованка, 

Виница. (16159) 
Свидетелство за 8 одд. на име Суљмани Михатет, 

Тетово. (16160; 
Даночна картичка бр.4006992105022 издадена од УЈП 

- Скопје на име "Френк Комерц", Богданци. (16018) 
Даночна картичка бр.4030996233627 издадена од УЈП 

- Скопје на име ПТУ "Пулс комерц", Скопје. (16109) 

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори, на седницата одржана на 10.05.1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 

1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 
20 парчиња се утврдува како што следува: 

Вид на цигари Малопродажна цена (денари) 

1. Лорд лајте 85 мм бокс . 35,00 

2. Оваа одлука ќе се применува од 20.05.1999 година. 

Одбор на директори 
Претседател, 

Страшо Нелковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

9253акон за задолжување на Република Македонија со 
кредит кај Меѓународното здружение за развој но До-
говорот за Проектот за ургентен увоз 1741 

9260длука за разрешување на член на Владата на Репу-
блика Македонија и министер за стопанство . 1741 

927Одлука за разрешување на член на Владата на Репу-
блика Македонија и министер за земјоделство, шу-
марство и водостопанство 1741 

9280длука за разрешување на член на Владата на Репу-
блика Македонија и министер за здравство 1742 

9290длука за разрешување на член на Владата на Репу-
блика Македонија (министер без ресор) 1742 

9300длука за избор на член на Владата на Република 
Македонија и министер кој ќе раководи со Министер-
ството за стопанство 1742 

931 Одлука за избор на член на Владата на Република 
Македонија и министер кој ќе раководи со Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство . 1742 

9320длука за избор на член на Владата на Република 
Македонија и министер кој ќе раководи со Министер-
ството за здравство 1742 

9330длука за избор на член на Владата на Република 
Македонија (министер без ресор) 1743 

934 Одлука за помилување на осудени лица 1743 
935 Одлука за давање согласност на Статутот на Држав-

ното средно текстилно училиште .Димитар Мирасчи-
ев" - Штип 1743 

936 Одлука за давање согласност на Статутот на Основ-
ното училиште „Круме Кепески" - Скопје 1743 

937. Решение за разрешување од должноста директор на 
Дирекцијата за туризам 1744 

938. Решение за именување директор на Дирекцијата за 
туризам 1744 

939. Решение за разрешување од должноста помошник на 
директорот на Фондот за здравствено осигурување . . 1744 

940. Решение за разрешување од должноста помошник на 
* директорот на Фондот за здравствено осигурувани . . 1744 

941 Решение за разрешување од должноста помошник на 
директорот на Фондот за,здравствено осигурувани . . 1744 

942. Решение за разрешување од должноста советник во 
Владата на Република Македонија 1744 

943. Решение за назначување советник на министерот за 
локална самоуправа 1745 

944. Решение за назначување советник на министерот за 
локална самоуправа 1745 

945. Решение за назначување советник на министерот за 
млади и спорт 1745 

946. Решение за назначување советник на министерот за 
млади и спорт 1745 

947. Решеш»е за разрешување од должноста советник на 
директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија 1745 

948. Решеш»е за разрешување од должноста советник на I 
директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија. 1745 

949. Решеш»е за разрешување од должноста помошник на 
директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија 1746 

950. Решеш»е за разрешување од должноста помошник на 
директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија 1746 

951. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1746 

952. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1746 

953. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1746 

954. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1746 

955. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1747 

956. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1747 

957. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1747 

958. Решение за назначување помошник на директорот 
на Заводот за статистика на Република Македонија . . 1747 

959. Решеш»е за назначување советник на директорот на 
Заводот за статистика на Република Македонија 1747 

960. Решение за назначување советник на директорот на 
Заводот за статистика на Република Македонија . . . . 1748 

961. Решеш»е за назначува»ве советник на директорот на 
Заводот за статистика на Република Македонија . . . . 1748 

962. Решеш»е за назначуван>е советник на директорот на 
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