
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2811. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од извршување на казната 

затвор .осуденото лице: 

1. Сашо Петар Белкоски, од Прилеп. 

II 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време до 3 години на осуденото лице: 

1. Самир Рамадан Муслиоски, од е. Г. Косоврасти 
во траење од 1 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1266 
12 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

2812. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното 

правобранителство ("Службен весник на Република 
Македонија ".бр. 47/97), а во врска со Одлуката за ут-
врдување критериуми за определување на бројот на 
замениците на јавниот правобранител на Република 
Македонија и за определување на бројот на заменици-
те на јавниот правобранител ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 ок-
томври 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СКОПЈЕ 

1. Се огласува именување на заменик на јавниот 
правобранител на Република Македонија за подрачје-
то на Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во член 18 од Законот за јав-
ното правобранителство (државјанин на Република 
Македонија кој ги исполнува општите услови опреде-
лени со закон за засновање на работен однос во држа-
вен орган; истакнат дипломиран правник со положен 
правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-

правобранителската функција и работно искуство со 
потврдени резултати по положениот правосуден ис-
пит на правни работи над 3 години), пријавите со пот-
ребните документи да ги поднесат до Владата на Ре-
публика Македонија во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во дневниот печат. 

Бр. 17-4565/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2813. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕ-
НОВНИК -ТАРИФА НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ИЗВР-
ШУВА " ТОПЛИФИКАЦИЈА " АД -СКОПЈЕ ПРЕКУ 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за Ценовник-Тарифа на услугите 
што ги извршува "ТоплифИкација" АД - Скопје преку 
дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на 
Град Скопје, бр. 02-1900/1 од 7.07.2000 година донесена 
од Управниот одбор на "Топлификација" АД Скопје, 
на седницата одржана на 7.07.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-3616/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2814. 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за тргови-

ја ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 20/95,- 43/^5, 
23/90 и 43/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 
НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Одлуката за определување највисоки цени на 
брашното и лебот објавена во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 81/2000, престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2578/1 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2815. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 
1999 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ГА-МА-СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка 
за |999 година на Јавното претпријатие ГА-МА -
Скопје, бр. 08-141 од 13.06.2000 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП ГА-МА - Скопје, на седницата 
одржана на 24.05.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен ресник на Репуб-
лика Македонијан: 

Бр. 23-3218/1 
10 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2816. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГА-МА -

СКОПЈЕ ВО 1999 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Извештајот за ра-
ботењето на Јавното претпријатие ГА-МА - Скопје, 
во 1999 година, бр. 08-142 од 13.06.2000 година, донесе-
на од Управниот одбор ца ЈП ГА-МА - Скопје, на сед-
ницата одржана на 24.05.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во -Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-3218/2 
10 октомври 2000 година 

Скопје 

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

Бр. 23-1181/1 
10 октомври 2000 грдана 

Скопје 

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

2818. 
Врз оснрва на член 103 од Законот за основното 

образовани^ ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "АНТОН ЗАКО 
ЧАЈУПИ" С. ОТЉА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Антон Зако Чајупи" е. Отља, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 13.09.1997 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денрт на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија"1. 

Бр. 23-1351/1 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2817. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10Д0.2000 година, донесе-

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ' АШИМ АГУШИ" 
С. РАДОЛИШТА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Ашим Агуши" е. Радолишта, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 14.11.1997 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-4361/2 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2820. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 3 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА МАКЕ-

ДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Македон-

ската филхармонија - Скопје се именува Кармен Кос-
това, професор по пијано во МБУЦ "Илија Николов-
ски - Луј " - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр, 17-4419/2 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2819. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата Г Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-

ТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ 
НА КУЛТУРАТА "НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ" 

КРУШЕВО 
1. Од должноста претседател и член на Управниот 

одбор на Домот на културата "Наум Наумовски - Бор-
че" - Крушево, поради презафатеност се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Крсто Топузоски, 
б) членот 
- Никола Дамчески. 
2. За претседател и член на Управниот одбор на 

Домот на културата "Наум Наумовски - Борче" - Кру-
шево се именуваат: 

а) за претседател 
- Никола Јовановски, в.д. директор на Историски-

от музеј во Крушево, 
б) за член 
- Живко Талески, вработен во Одделението за оп-

шта управа ~ Крушево. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
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2821. 
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 

македонскиот јазик ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основа-
ње Совет за македонски јазик ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 26/98), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 октом-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

1. Од должноста членови на Советот за македон-
ски јазик се разрешуваат: 

- д-р Марија Коробар - Белчева, 
- Владимир Ивановски, 
- академик Блаже Ристовски. 
2. За членови на Советот за македонски јазик се 

именуваат: 
- д-р Марко Китевски, научен советник во ЈНУ 

Институт за македонска литература - Скопје, 
- д-р Мито Миовски, професор на Филолошкиот 

факултет "Блаже Конески" - Скопје, 
- м-р Маринко Митков, вработен во Институтот за 

македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-4517/2 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2822. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 47/97), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 3 октомври 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

1. Крсто Бузлиев се разрешува од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Скопје. 

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

Бр. 17-4564/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2823. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 
37/2000) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавно-
то претпријатие за телекомуникации "Македонски те-
лекомуникации" во Акционерско друштво во државна 
сопственост ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 65/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

1. Никола Поп Илиев се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на АД за телекомуникации 
"Македонски телекомуникации" во државна сопстве-
ност - Скопје, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на АД за телекому-
никации "Македонски телекомуникации" во државна 
сопственост - Скопје се именува Крале Станчевски, 
пратеник во Собранието на Република Македонија. 

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

Бр. 17-4568/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2824. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 
37/2000) и член 10 од Одлуката за преобразба на Јав-
ното претпријатие за производство, пренесувања и 
дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" - СкопЈе во Акционерско 
друштво во државна сопственост, Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3 октомв-
ри 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВА-
ЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-

ЈА" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Надзорнцрт одбор на Акционер-
ското друштво за производство, пренесување и дис-
трибуција на електрична енергија "Електростопан-
ство на Македонија" во државна сопственост - Скопје 
се именуваат: 

Гоце Велиновски, дипл. економист, 
Трипко Димов, дипл. правник, 
Исмен Исмаили, дипл. елек. инж., 
Ацо Костадиновски, дипл. економист, 
Никола Поп Илиев, дипл. елек. инж. 

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

Бр. 17-4569/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2825. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (11 Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН 

ВИД СТРУГА 

1. За заменик на директорот на Казнено поправни-
от дом од отворен вид Струга се именува Вибар Хани, 
досегашен секретар на Советот на општина Велешта. 

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

Бр. 17-4466/2 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2826. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8 

став 2 од Законот за локалните избори ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 
56/96), на седницата одржана на 12 октомври 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
Во Одлуката за именување претседатели, членови 

и заменици на општинските изборни комисии и на Из-
борната комисија на Град СкопЈе ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 58/2000, 62/2000, 
66/2000, 67/2000, 68/2000 и 69/2000), се вршат следниве 
изменувања и дополнувања: 

1. Љубомир Ѓорѓевиќ се разрешува од функцијата 
претседател на Општинската изборна комисија во Оп-
штина Старо Нагоричане, по негово барање од 
здравствени причини. 

2. Сефер Мехмети, досегашен заменик претседа-
тел, се именува за претседател на Општинската из-
борна комисија во Општина Старо Нагоричане. 

Стојман Димковски се именува за заменик претсе-
дател на Општинската изборна комисија во Општина 
Старо Нагоричане. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

ДРЖАВНА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА 
Бр. 07-576/1 Претседател 

12 октомври 2000 година на Државната изборна комисија, 
Скопје Јосиф Луковски, с.р. 

2828. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Велес - Оп-
штина Велес. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во " Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4708/1 Директор, 
10 октомври 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Решението за утврдување на 
опремата која може да се увезе без плаќање царина, 
објавена во "Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 73/2000, е направена техничка грешка, пора-
ди што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕ-

МАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌА-
ЊЕ ЦАРИНА 

Во точка 1 во колоната 1 - Тарифен број, ред 2 се 
додава бројот 8544, во колената 3 - наименување ред 
10 под зборот "Софтвер" се додаваат зборовите "Изо-
лирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизира-
на жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и 
други изолирани електрични спроводници, со или без 
конектори; кабли од оптички влакна, изработени од 
поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не 

' со електрични спроводник, со или без конектори: "во 
коЛбна 2 ред 2 се додава бројот 8544 41 90 00, во коло-
на 3 - наименување по зборот "конектори" се додава 
зборот "—Други" во колона 3 - наименување по збо-
рот "други" се додаваат зборовите "а) видео кабли со 
конектори", во колона 4 - количина ред 2 се додаваат 
зборовите 2 парчиња. 

Бр. 23-3759/2 
12 октомври 2000 година 

Скопје 

Од Владата на Република 
Македонија 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4080/99, на регистарска влошка бр. 010242, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги Ристеска Сузана - ИЗАБЕЛА - Охрид 
ДООЕЛ, Охрид, ул. "Никола Карев" бр. 6. 

Седиште: Охрид, ул. "Никола Карев" бр. 6. 
Содружник: Ристеска Сузана со изјава од 

27.12.1999 год. 
Дејности: 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/2, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20:20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 

2827. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8 

став 2 од Законот за локалните избори ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 
56/96), на седницата одржана на 13 и 14 октомври 2000 
година,донесе 

О Д Л У К А 
Во Одлуката за именување претседатели, членови 

и заменици на Општинските изборни комисии и на 
Изборната комисија на Град Скопје ("Службен весник 
на Република Македонија1' бр. 58/2000, 62/2000, 66/2000, 
67/2000,68/2000 и 69/2000), се вршат следниве изменува-
ња и дополнувања: 

I 
1. Трајче Скрчески се разрешува од функцијата 

претседател на Општинската изборна комисија во Оп-
штина Охрид, по негово барање. 

Владо Дејаноски се разрешува од функцијата за-
меник претседател на Општинската изборна комисија 
во Општина Охрид, по негово барање. 

2. Александар Филипов се разрешува од функција-
та претседател на Општинската изборна комисија во 
Општина Могила. 

3. Александар Филипов се именува за претседател 
на Општинската изборна комисија во Општина Охрид 
- судија на Основен суд во Битола, времено упатен во 
Основниот суд во Охрид. 

Снежана Бобаноска се именува за замекик прет-
седател на Општинската изборна комисија во Општи-
на Охрид - судија на Основен суд Во Прилеп, времено 
упатена во Основниот суд во Охрид. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на Донесува-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Бр. 07-581/1 Претседател 

14 октомври 2000 година на Државната изборна комисија, 
Скопје Јосиф Луковски, с.р. 
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24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 
откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски 
плодови и лековити билки, забавни игри на автомати 
и слично, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот на стбки и 
услуги, мал ограничен промет, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, малограничен промет со НР Ал-
банија, реекспорт. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител е Ристески Војо. 

Основната главница изнесува 9.976,38 дем во де-
нарска противвредност од 309.268,00 денари во пари и 
предмети според приложена изјава од овластен книго-
водител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4080/99 (23179 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трет. бр. 
3993/99 (23180) 

Основниот суд Батола во Битола, со решението 
Трет. бр. 4612/99, ' на регистарска влошка бр. 
010112997, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги Енѓел Шашко ШАШКО 

ДЕНТ Струга ДООЕЛ, ул. "Струшки Кепенци" 19 
Струга. 

Основач: Екѓел Шашко, управител: Енѓел Шашко. 
Фирма: Трговско друштво за производство, трго-

вија и услуги Енѓел Шашко ШАШКО ДЕНТ Струга 
ДООЕЛ, ул. "Струшки Кепенци" 19, Струга. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 
17.71,17.72,18.21,18.22, 18.23,18.24, 18.10,18.30,19.20, 
19.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.25, 22.25, 24.30, 
25.21, 25.22, 28.40, 28.62, 28.63, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 
3644, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.45, 51.21, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 
51.47, 51.53, 51.54, 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, 
5^.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, .52.48, 52.50, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 93.01, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет, посре-
дувале и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и 
п а т н и ц и , меѓународна шпедиција, реекспорт, услуги 
во меѓународниот транспорт ца. стоки и патници. 

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 
155 000,00 денари по билансна состојба. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4612/99 . . (23181) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3993/99, на регистарска влошка бр. 010155, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во 
ДОО на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги Дарковска Билјана - ДАРБИ - Охрид ДОО, 
Охрид, ул. "28-ми Април" бр. 15. 

Седиште: Охрид, ул. "28-ми Април" бр. 15. 
Содружник: Дарковска Билјана и Дарковски Ристе 

со договор од 22.12.1999 год. 
Дејности: 15,51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 17.17, 17.21, 

17.22,17.25,17.71,17.72, 18.10,18.21,18.22, 18.23, 18.24, 
45.31,45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51:42/1, 51.42/2, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.45, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
63.30, 74.12, 74.40, откуп на земјоделски и сточарски 
производи, шумски плодови и лековити билки, откуп 
на мед, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, мал ограничен промет, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот друмски сообраќај, изведување на ин-
вестициони работи во земјата и странство, угостител-
ски и туристички услуги. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Дарковска Билјана. 

Основната главница изнесува 5.500 дем во денар-
ска противвредност од 170.500.00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител од 
кои Дарковска Билјана вложува 2800 дем и Дарковски 
Ристе вложува 2700 дем. 

Основниов суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4613/99, на регистарска влошка бр. 011300, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги Имами Халил ИМАМИ Струга ДОО-
ЕЛ, ул. "Партизанска" бр.45, Струга. 

Усогласување на Приватното претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги на големо и мало "ИМА-
МИ" извоз-увоз Струга ПО во трговско друштво со 
ограничена одговорност со фирма: Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги Имами Халил 
ИМАМИ Струга ДООЕЛ, ул. "Партизанска" бр. 45, 
Струга. 

Основач: Имами Халил, управител: Имами Халил. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15:81/1, 15.82/2, 15.82, 

18.10,18.20,18.21,18.22, 18.24, 18.30,19.20, 19.30, 20.30, 
20.51, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.82/2, 
28.12, 28, 52, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 
45.42, 45.43, 45.45, 50.20, 50.40/4, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.47, 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, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 92.33, 
92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет, посредувале и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странски стоки, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници. ' 

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 
155 000,00 денари во пари по билансна состојба. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4613/99 ' (23182) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4609/99, на регистарска влошка бр. 
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010112967, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето во ДООЕЛ на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги Бербери Бардуљ БЕРБЕ-
РИ Струга ДООЕЛ, ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 4, 
Струга. 

Усогласување на Приватното претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги "БЕРБЕРИ" увоз-извоз 
Струга ПО во .трговско друштво со ограничена одго-
ворност со фирма: Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги Бербери Бардуљ БЕРБЕРИ Струга 
ДООЕЛ, ул. "Јово Стефаноски Риле" бр. 4, Струга. 

Основач: Бербери Бардуљ, управител: Бербери 
Бардуљ. 
. Дејности:. 15.81,15.81/1,15.82/2,15.98,15.98/2, 24.51, 
25.21, 25.22, 25.23, 25,24, 26.40, 28.11, 28.40, 28.62, 28.72, 
28.73, 28,74, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.21/1, 45.21/2, 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, 50.30/1, 
50.3(3/2, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 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, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, .55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 74.20/3, Надворешна трговија со прехранбени 
производи, Надворешна трговија со непрехранбенк 
производи, малограниче;н промет, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници. 

Главницата на друштвото е 5000,00 дем односно 
155 .000,00 денари во пари по билансна состојба. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4609/99 (23183) 

Основниот суд Битола во Битола; со решението 
Трег. бр. 4610/99, на регистарска влошка бр. 011297, го 
запиша ѕо трговскиот регистар усогласувањето на ПП 
во ДООЕЛ на .Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги Нуран Корча и други КОРЧА-
КОМПАНИ Струга ДОО, ул/Муртеза Татар" бр. 5, 
Струга. 

Усогласување на Мешовито претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги, увоз-извоз "Корча-ком-
пани" ДОО, Струга со ПО во трговско друштво со ог-
раничена одговорност со фирма: 

Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги Нуран Корча и други КОРЧА-КОМПАНИ 
Струга ДОО, ул. "Муртеза Татар" бр. 5, Струга. 

Основач: Нуран Корча, Ајро Фатмире. 
Управител: Нуран Корча. 

: Дејности: 15.81,15.81/1,15.82/2,15.98,15.98/2, 24.51, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 28.11, 28.40, 28.62, 28.72, 
28.73, 28.74, 29.13, 29.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.21/1, 45.21/2, 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, 50.30/1, 
50.30/2, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 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, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55:30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 74.20/3, надвррешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, главницата на 
друштвото е 5000 дем односно 155.000,00 денари во па-
ри по билансна состојба. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4610/99 (23184) 

ги запиша во трговскиот регистар податоците за про-
мените настанати со примена на ЗТПОК и усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за угостителство Акцио-
нерско друштво ИЗГРЕВ АД Струга, Калишта бб, 
Струга. 

Запишување податоци за промените настанати со 
примена на ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акцио-
нерското друштво во мешовита сопственост за угости-
телство и туризам "ИЗГРЕВ" Струга со ПО во акцио-
нерско друштво со фирма: Друштво за угостителство 
Акционерско друштво ИЗГРЕВ АД, Струга. 

Седиште: Калишта бб, Струга. 
Содружник: АД ИЗГРЕВ Струга. 
Основна главница: 4.220.979,00 дем по изводот од 

извештајот за проценка на вредноста на претпријатие-
то од овластен проценител. 

Дејности: 55.11, 55-12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.44/2, 52.44/4, 52.26, 52.32, 52.33, 52.48, 
52.50, 51.21, 51.23, 51.36, 51.37, 51.38, 51.34, 51.32, 51.33, 
51.39, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 63.21, .50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.55, 51.35, 51.70, 51.57, 51.51, 52.41, 52.43, 52.46, 
52.48, 51.12, 50.20, 71.10, 71.21, 74.40, 74.84, 74.20/2, 
74.20/3* 74.20/5, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 93.01, 93.02, 
52.44/4, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
малограничен промет, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, работи на посредување во надворешно-
трговскиот промет, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, изведување на инвес-
тициони работи во странство и отстапување на инвес-
тициони работи на странски лица во Р. Македонија, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција и угостителски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. , 

Лице овластено за застапување е Кура Менди 
претседател на управниот одбор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
788/2000 (23185) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 788/2000, на регистарска влошка бр. 011573, 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 795/2000, на регистарска влошка бр, 011580, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги Милошески Јован - ФИЛАСТ - Охрид ДО-
ОЕЛ, Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 255. 

Седиште: Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 255. 
Содружник: Милошески Јован со изјава од 

05.05.2000 год. 
Дејности: 15.86, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 

21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.12, 
74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, откуп 
на земјоделски и сточарски производи, шумски плодо-
ви и лековити билки, забавни игри на автомати и 
слично, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со ^прехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и ус-
луги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угос-
тителски и туристички услуги, реекспорт. 
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Друштвото во прометот со трети лица Настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Петрова Милошеска Илинка. 

Основната главница изнесува 5;800 дем во денар-
ска противвредност од 185.600,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег., бр. 
795/2000 (23186) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4583/99, на регистарска влошка бр. 010946, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПЏ 
во ДООЕЛ на Друштвото за услуги, трговија и произ-
водство, Никовска Невенка МЕЛБУРН ДООЕЛ увоз-
извоз, Прилеп ул. "Плетварско џаде" бб, Прилеп. 

Дејности: 01.11/3, 01.12, 15.13,;Д5.61, 15.81, 15.98/2, 
17.21, 18.21, 18.23, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.45, 52.62, 01.21, 
01.23, 01.24,01.25, 01.30, 01.12, 15,11,15.32, 15.51, 15.52, 
15.71, 15.72, 15.81/2, 15,81, 15.89, 15.87, 15.98, 05.02, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.24, 21.25, 
22.22, 17.11, 17.40/2, 17.54, 17.72, 17.71, 18.24, 18.30, 
19.20,19.30, 26.25, 24.30, 24.52, 24.41, 24.42, 25.21, 25.24, 
30.02, 31.50, 31.62, 33.10/2, 33.20, 33.50, 28,11, 28.61, 
28.62, 28.71, 28.75, 29.12, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 
50.20, 50.40, 36.11, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.56, 36.63, 
51.51, 51.61, 51.66, 51.70, 52.47, 52.50, 52.74, 51.19, 51.22, 
51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.47, 55.23, 74.40, 95.50, 
51.11, 51.21, 51.23, 51.37, 51.36, 51.42, ;51.45, 65.12/3, 
70.31, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 74.82, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 72.60, 
74.11, 74.12, 93.05, 93.02, 93.03, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со Неп-
рехранбени производи, реекспорт. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4583/99 (23187) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4242/99, на регистарска влошка бр. 010404, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за трговија Мексуд Умер 
ГАНО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, Охрид, 
ул. "Дејан Војвода" бр. 290. 

Дејности: 60.24, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,,52.47, 52.48, 52.50, 
52.62,52.63,55.11,55.12,55.30/1,55.30/2,55.40. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица, настапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските одговара со целиот свој имот. , 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во надворешнотрговскиот 
промет, малограничен промет, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ту-
ристички услуги, реекспорт, продажба на странски 
стоки од консигнациони складови. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет: Мексуд Умер - управник. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4242/99 (23188) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4419/99, на регистарска влошка бр. 010581, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуга на Нау-
моски Сашо КАСТЕЛО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
Прилеп, ул."Тризла" 69. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2231/99, на регистарска влошка бр. 008387; го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ЦП 
во ДООДЕЛ на Друштвото за .производство, трговија и 
услуги Созовска Кристина ТРОТОАР увоз-Извоз ДО-
ОЕЛ Битола, ул. "13 Јули" бр. 18 Битола. 

Усогласување на: Приватно претпријатие за трго-
вија и услуги увоз-извоз ТРОТОАР Битола ПО, ул. 
"Партизанска" бр. 20/49, Битола, во: Друштво за про-
изводство, трговија и услуги Сомовска Кристина ТРО-
ТОАР увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "13 Јули" бр. 18 
Битола, 

Осцдвач: Созрвска Кристина^, од Битола. 
Основна главница: 10.000 дем. 
Дејности: Д5.87, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 

18.24, 36.63, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51:57, 
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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
55.11; 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.23, 63.30,71.10, 93.04, надворешна трговија со прех-
ранбени Производи, надворешна трговија со ^прех-
ранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапеа во свое Име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Созовска Кристина, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2231/99 (23264) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 3866/98, на регистарска влошка бр. 005055, го 

Усогласување ца Претпријатие за производство, 
промет и услуги експорт-импорт КАСТЕЛО Прилеп 
ПО во ДООЕЛ. 

Основач: Наумоски Сашо, од Прилеп: 
Седиште: Прилеп, ул. "Тризла" 69. :: 
Дејности: 21.21,20:40,25.21,25.22,25.24,15.61,29.71, 

29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31:62; 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.11, 51.12, 51:13, 51.14, 51.15, 51.16, 51:17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 5 1 5 1 . 3 3 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.71, 52.72/1; 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55:30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63:12, 
63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10" 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени Производи, превод на патници во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај, услуги во меѓународни-
от друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки. 

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

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

Наумоски Сашо - управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4419/99 (23263) 
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запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото со ограни-
чена одговорност за трговија на големо и мало Иван-
чо МАК-ПЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, 
ул. "Елпида Караманди" бр. 13, Битола. 

Дејности: 45.31,45.32,45.33,45.34,45.41,45.42,45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13,-51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51-38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63-21, 63.30, 63.40, 72.30, 74.12, 
74.14, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и настапување во промет 
со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки,'угостител ски и турис-
тички услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, отстапување на инвестициони работи на стран-
ски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународни сообраќајно-агенциски работи, малограни-
чен промет, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. 

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

За управител на друштвото се назначува лицето 
Петровски Иванчо - управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Основната главница во износ од 13.450,00 дем во 
денарска противвредност од 415.949,00 ден. 

Влогот е утврден во извештајот на овластениот 
проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
3866/98 (23265) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4553/99, на регистарска влошка бр. 010724, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за посредување, про-
изводство, инженеринг, трговија и услуги Крлески 
Дарко - КРЛЕ - Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Дејан Вој-
вода "бр. 85. 

Седиште: Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 85. 
Содружник: Крлески Дарко со изјава од 27.12.1999 

год. 
Дејности: 15.86, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 

25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.71, 30.01, 
30.02, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.10/1, 33.30, 
45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.20, 72.50, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83,74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, откуп на земјодел-
ски и сточарски производи, шумски плодови и лекови-
ти билки, забавни игри на автомати и слично, перење 
на возила, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот на сто-
ки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на 

стоки и патници, малограничен промет, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, угостителски и .туристички услуги, реекспорт. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 

Друштвото во прометот со трети лица одговара со 
целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител е Крлески Дарко. 

Основната главница изнесува 5.200 дем во денар-
ска противвредност од 161.200,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4553/99 (23266) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 2838/99, на регистарска влошка бр. 008996, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, тр-
говија, транспорт, угостителство и услуги Телевска 
Оливера - ВОРЛД КОМПАС ИНЦ - увоз-извоз-Ох-
рид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 362. 

Содружник: Телевска Оливера со изјава од 
31.12.1999 год. 

Седиште: Охрид ул. "Гоце Делчев" бр. 362. 
Дејности: 50.10,50.20,50.30,52.11,52.12,52.21,52.22, 

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, 52.50, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 93.01, 93.02, 60.22, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во промет со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки, угостителски и туристички услуги, изведу-
вање на инвестициони работи во земјата и странство, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски 
сообраќај, мал ограничен промет, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за СВОЈ а сметка - полни овлас-
тувања, а за преземените обврски одговара со целиот 
имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување - управител е лице-
то Телевска Оливера од Охрид. 

Содружникот во друштвото вложува средства во 
износ од 5.300 германски марки во денарска против-
вредност или 169.600,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
2838/99 (23267) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1895/99, на регистарска влошка бр. 008051, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Тр-
говското друштво за сообраќај, производство, тргови-
ја на големо и мало и услуги Јовески Боге "БОДИТА-
ИЛ" увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, ул. "Александар Ту-
рунџев" бр. 17, Охрид. 

Оснрвач: Јовески Боге. 
Управител: Јовески Боге. 
Дејности: 60.24, 60.23, 60.22, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1 

15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 25.12, 25.13, 50.10, 50.30/1 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.39, 51.35, 51.25, 51.21, 51.31 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43 
51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42 
52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40,70.31 
74.82, 74.83, 74.84, 070310, 070320, меѓународна шпеди 
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, заста 
пување и посредување во прометот со стоки и услуги 
агенциски услуги во транспортот, реекспорт, угости 
телски и туристички услуги, мал ограничен промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1895/99 (23268) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4474/99, на регистарска влошка бр. 010639, го 
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запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство и трго-
вија "БОЛЕТУС" Здравески ИлиЈа, Битола ДООЕЛ 
Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 15/21. 

Основач: Здравески Илија од Битола, ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 15/21. 

Управител: Здравески Илија од Битола, ул. 
"Климент Охридски" бр. 15/21. 

Дејности: 02.01,50.10,51.21,51.23, 51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.62, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.46, 52.63, 55.30/1, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени стоки, мал ограни-
чен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција. Вид 
на овластувањата: полни овластувања. Вид и обем на 
одговорноста: полна одговорност во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4474/99 (23269) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1369/99, на регистарска влошка бр. 007525, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
СТД во ТП на Трговец поединец за трговија Чаковски 
Климе Александар Охрид. Седиште: Охрид, ул. "Гоце 
Делчев" бб. 

Трговецот ќе ги обавува следните дејности: 51.35, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48,52.50. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. 

Друштвото поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со сиот свој имот - полна одговорност. 

Управител Чаковски Александар со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1369/99 (23270) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 521955,издаден од УВР - Гостивар на име 
Резак Бафќари, е. Добри дол,Гостивар. (38859) 

Пасош бр. 0953363,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Кадиев Лупчо,Нов Дојран. - (38885) 

Пасош бр.1393798/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Ивановска Наташа, ул."Првомајска"бр.7,Скопје. (38994) 

Пасош бр.898959/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Пандил овска Емилија, ул." Партизански одреди "бр. 
74/36, Скопје. (39006) 

Пасош бр.1471232 на име Гурева Кети,ул."Киро Кр-
стев "бр. 104,Кавадарци. (39063) 

Пасош бр.0566150 на име Толов Блажо,ул." Ристо 
Гондев" бр.16,Ваташа,Кавадарци. (39075) 

Пасош бр.985174 на име Наџи Јусеиновски, е. Ки-
шава,Битола. (39090) 

Пасош бр.893931 на име Вендим Јусиновски, е. Ки-
шава,Битола. (39094) 

Пасош бр. 1353830,издаден од УВР - Скопје на име 
Ален Абди,ул." 153" бр.30,Скопје. (39113) 

Пасош бр.784036/96 на име Тафилоски Муамед, е. 
Лабуништа,Струга. (39207) 

Дипломатски пасош бр. С0001420,издаден од Мини-
стерство за надворешни работи - Скопје на име Златко 
Димовски,Скопје. (39279) 

Пасош бр. 575383/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Велевски Дејан, ул." Л. Поп Трајков" бр. 43/2-4, Скопје. 

(39281) 
Пасош бр. 1069461/97,издаден од УВР-Скопје на име 

Сахити Башким, ул."Брсјачка буна "бр.109,Скопје. 
Пасош бр. 973247/96,издаден од УВР-Скопје на име 

Шех Хамди,с. Блаце,Скопје. (39284) 
Пасош бр.1165039/99,издаден од УВР - Струмица на 

име Асанов Абдула,ул."Бетовенова"бр.53,Струмица. 

Пасош бр.850917, издаден од ОВР-Кичево на име 
Гафур Садику ,с..Трапчин Дол,Кичево. (39287) 

Пасош бр.1360555,издаден од УВР - Охрид на име 
Арнаудова Марија,ул."Д.Влахов" бр. 29,Охрид. (39303) 

Пасош бр.848820,издаден од ОВР - Струга на име 
Жута Беди, е. Велешта,Струга. (39324) 

Пасош бр.283876/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Салковиќ 3 арифа,ул."П.Илиќ" бр.8/1-22,Скопје. (39393) 

Пасош бр.853352/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Видановиќ Ваља, ул." А. Попов" бр. 76/7,Скопје. (39409) 

Пасош бр.1221860,издаден од УВР - Охрид на име 
Малески Владимир,ул."Ц.Наумов"бр.45,Охрид. (39412) 

Пасош бр.1273500/99додаден од УВР-Скопје на име 
Михај лов Ивица,ул. "Локов" бр.9,Скопје. (39430) 

Пасош бр.1285285/99,издаден од УВР-Тетово на име 
Деари Аљи, е. Мала Речица,Тетово. (39431) 

Пасош бр.926537/00 на име Османи Адем,Тетово. 
Пасош бр.1309539/99 на име Зендели Насер,Тетово. 
Пасош бр.1199243/99,издаден од УВР-Тетово на име 

Шабани Исен, с.Ѓермо,Тетово, (39440) 
Пасош бр.807897 на име Незиров Елкер, ул ."Бра-

ховиќ" бр.32,Кочани. (39448) 
Пасош бр.0440035 на име Амзоска Сабина, ул. 

"Дабничка"бр.39,Прилеп. (39467) 
Пасош бр.758202,издаден од УВР - Куманово на име 

Бељуљи Рами,ул." Бајрам Шабани "бр.26 б,Куманово. 
Пасош бр.533715,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Афродита Кирјаковска, ул."Руди Чајевац" бр. 8/48, 
Скопје. (39495) 

Пасош бр.1107214,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ерол Бакиќ, ул." Дижонска" бр.20,Скопје. (39497) 

Пасош бр.484437,издаден од УВР - Скопје на име 
Неџмедин Мурад,ул."Рифад Бурџевиќ"бр.38,Скопје. 

Пасош бр.626732/95,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Адем Весел, бул."Македонско-косовска бригада" бр. 
10/41а,Скопје. (39503) 

Пасош бр. 1337120/00, издаден од ОВР - Струга на 
име Секулоска Габриела, кеј "Борис Кидрич"бр. 21, 
Сструга. (39522) 

Чекови од бр. 4982318 до 4982332,од тековнагсметка 
бр. 8637953,издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Станоевски Слободан,Скопје. (38667) 

Чекови од бр. 3206992 до 3206995, од тековна сметка 
бр. 7679168,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ѓорѓиев Митко,Скопје. (39282) 

Чекови од бр. 3098790 до 3098796, од тековна сметка 
бр.1100327,цздадени од КИБ - Куманово на име Бранко 
Ѓорѓиевски ул." 11 Октомври" бр.78/5,Куманово. (39445) 

Работна книшка на име Јовановска Лилјана, ул."9" 
бр. 13,Битола. (38511) 

Работна книшка на име Гафур Билали, е. Теново, 
Тетово. (38514) 

Работна книшка на име Салихи Башким, ул."19 Но-
ември "бр. 15,Тетово. (38517) 

Работна книшка на име Крстевски Мице,Скопје. 
Работна книшка на име Борисавлески Томислав, 

Скопје. (38636) 
Работна книшка на име Цветковска Мирјана, Скопје. 

Работна книшка на име Јордан Плевнеш,Скопје. 
Работна книшка на име Тодоровски Ацо,Скопје. 
Работна книшка на име Агушовски Ведат,Скопје. 
Работна книшка на име Олумчева Ружа, ул."Олга 

Петрушева" бр.22,Богданци. (39011) 
Работна книшка на име Никола Младенов,Скопје. 
Работна книшка на име Асани Ирфан, ул."Вуко-

варска" бр.2АДуманово. (39157) 
Работна книшка на име Атанасов Љупчо, ул."Н. 

Карев "бр. 6,Кратово. (39201) 
Работна книшка на име Дудевска Мирјана,Прилеп. 
Работна книшка на име Младеновски Димче, Скопје. 

(39278) 
Работна книшка на име Азизи Џевдет, Скопје. 39473 
Работна книшка на име Лазаров Горан,Скопје. 39474 
Работна книшка на име Таип Али, Скопје. (39476) 
Работна книшка на име Белогаски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Сефер Мулаим, Скопје. 



Стр. 4928 -Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 октомври 2000 

Работна книшка на име Ангелов Алексадар, ул. 
"Љупчо Сантов"бр.36,Кичево. (39288) 

Работна книшка на име Митевски Оливер,Скопје. 
Работна книшка на име Петрески Стефчо,Струга. 
Работна книшка на име Танковски Трајче, ул. "Ка-

раорман"бр. 7,Велес. (39340) 
Работна книшка на име Хелимоски Асим,ул."Ј. 

Сатански" бр.69, Кичево. (39353) 
Работна книшка на име Исуф Ферати, е. Колари, Ки-

чево. (39356) 
Работна книшка на име Гулески Дарко, ул." Војво-

динска " бр.74/19,Прилеп. (39359) 
Работна книшка на име Мирческа Сузана,Крушево. 
Работна книшка на име Сакипи Исмет, е. Ваксинце, 

Куманово. (39408) 
Работна книшка на име Мемеди Сефер,Скопје. 
Работна книшка на име Бајрамоски Исни, е. Беро-

вец,Струга. (39415) 
^ Работна книшка на име Тимов Славе,ул."Василево" 
бр.4,Струмица. . , (39418) 

Работна книшка на име Ацо Абаз,Скопје. (39422) 
Работна книшка на име Панкова Соња,Скопје. 
Работна книшка на име Синаноски Стојанчо, ул. 

"В.Василески" бр. 8,Гостивар. (39439) 
Работна книшка на име Стојна Стојковска, ул."Цар 

Самоил" бр.53Б,Кочани. , (39450) 
Работна книшка на име Ѓуро Петков, е. Крилатица, 

Кратово. (39453) 
Работна книшка на име Николаев Марина, е. Веле-

шта,Струга. (39455) 
Работна книшка на име Тошев Дејан,Свети Николе 
Работна книшка на име Димтров Благој,ул. "Благој 

Јосмов"бр.22,Велес. (39460) 
Работна книшка на име Мемедовска Елизабета, 

ул."8-ми Март "бр. 14,Велес. (39461) 
Работна книшка на име Оганковска Славица,ул.Т. 

Делчев"бр.20,Велес. (39463) 
Работна книшка на име Лидија Цветковска,Скопје. 
Работна книшка на имеНиколовски Душко ,Кума-

ново. ,, (39491) 
Воена книшка на име Локман Азири, е. Отља,Кума-

ново. (39290) 
Чековна картичка бр.9026-40 на име Љубомир Рого-

жаров,ул. "Х.Карпош" бр.32/21,Штип. (39381) 
Чековна картичка на име Верка Костадинова, ул. 

"Товарник "бр.9,Штип. (39384) 
Чековна картичка бр.11463/02 на име Иванов Зоран 

Штип. (39389) 
Свидетелство на име Мурет Рамадани, е. Челопек, 

Тетово. (38516) 
Свидетелство на име Синан Мемај ,ул." 169" бр.24, 

Тетово. (38520) 
Свидетелство за 8 одделение на име Илија Стојков, 

Кочани. (39021) 
Свидетелство на име Кир Бојчовскиж, е. Разловци, 

Делчево. , (39028) 
Свидетелство за 4 одделение на име Ѓорѓиева 

Мирјана,с. Ракитец,Радовиш. (39047) 
Свидетелство за 4 одделение на име Томова Васка, е. 

Ракитец,Радовиш. (39050) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сандова Севим, 

е. Конче,Радовиш. (39054) 
Свидетелство за 8 одделение на име'Коцева Лимон-

ка, е. Дедино,Радовиш. (39055) 
Свидетелство за средно образование на име Трајкова 

Зорка, е. Ораовица,Радовиш. (39056) 
Свидетелство на име Алиоска Нурџан, е. Канат-

ларци,Прилеп. (39104) 
Свидетелство за 6 одделение на име Ирина Ѓорѓи-

ева, ул. "Н.Н.-Борче" бр.11,Кочани. (39156) 
Свидетелства на име Дејан Зец ул."М.Пупин"бр. 34, 

Куманово. (39183) 
Свидетелство на име Атанасов Љупчо, ул. "Н. 

Карев"бр.6,Кратово. (39204) 
Свидетелство за 4 клас на име Пачукова Кристина, 

ул." Гемиџиска" бр. 12,Велес. (39223) 
Свидетелство за 8 одделениедодадено од ОУ "25 

Мај" Синѓелиќ -Скопје на име Фати Абдулах,Скопје. 
^ -—„ 

Здравствена легитимација на име Ристовски Пеце, 
Битола. (39082) 

Здравствена легитимација на име Муцковски Горан 
е. Логоварди,Битола. (39098) 

Здравствена легитимација на Име Макардули В, 
Тома, ул." Борис Кидрич"бр.5/30,Битола. (39101) 

Здравствена легитимација на име Велјановски Са-
шо,ул." Риј ечка" бр. 13,Битола. (39227) 

Даночна картичка бр. 4033992261324додадена од 
Управа за приходи Скопје на име "Хороскоп",Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030999361340додадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име Екрнет, 
Скопје. (39119) 

Избирачка легитимација на име Седими Реџебие, е. 
Јагол,Кичево. (39008) 

Избирачка легитимација на име Зашева Олгица, е. 
Злетово,Кочани. (39024) 

Избирачка легитимација на име Трајческа Вален-
тина,ул."П.Планина" бр. 14,Охрид, (39030) 

Избирачка легитимација на име Фитаховиќ Басрија, 
е. Јавеново,Крушево. (39031) 

Избирачка легитимација на име Федаковиќ Суада, е.. 
Јакреново,Крушево. (39033) 

Избирачка легитимација на име Бројња Асим, 
Крушево. (39036) 

Избирачка легитимација на име Броња Ифета, е. 
Јакреново,Крушево. (39038) 

Избирачка легитимација на име Броња Васвија, е. 
Јакреново,Крушево. (39043) 

Избирачка легитимација на име Илоски Цветко, 
бул." Револуција" бр.94/1,Охрид. (39206) 

Решение бр. 11-1192додадено од СО - Чаир - Скопје 
на име Јасмина Здравевска,Скопје. (39276) 

Индекс бр. 4о86додаден од Шумарски Факултет -
Скопје на име Симона Петреска,Скопје. (38665) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Наим 
Фрашери" од, е. Сгуденичани, Скопје на име Вели 
Амдије, Скопје. (38996) 

Диплома на име Менка Најдовека,ул. "Б.Ѓорев"бр, 
163/2,Велес. (38510) 

Работна книшка на име Игор Ивановски, Скопје. 
Работна книшка на име Томо Бундевски, Скопје. „ 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Брат-

ство единство" Скопје на име Пајтонџиев Сали, СкопЈе. 
(38446) 

Свидетелство за 8 одделение на име Триковски Ки-
ро,ул."Б.Крстевски" бр. 8Д1рилеп. (38466) 

Свидетелство на име Ајнур Адили,Тетово. (38474; ^ 
Свидетелство на име Флорин Лимани,ул." 176" бр.26, 

Тетово. (38476) 
Свидетелство на име Флорин Лимани,ул.176 бр.36, 

Тетово. (38477) 
Свидетелства за 5 и 7 одделение на име Беќири 

Сејдо, е. ЧајлеЈГостивар. (38479) 
Свидетелство на име Ризинска Ратка, е. Будинарци, 

Берово. (38485) 
Свидетелство на име Лазарова Станка, е. Звегор* 

Делчево. (38486) 
Свидетелство на име Захариевски Јосиф, е. Звегор, 

Делчево. (38487) 
Свидетелство на име Стојановска Верка,ул"Плана" 

бр. 1,Радовиш. (38503) 
Свидетелство за 8 одделение на име Коцева Ј. Кате-

рина,ул."Чазманска" бр.4,Радовиш. (38504) 
Свидетелство на име Хриса Ѓорѓиевска ул." Бел-

градска " бр. 21,Велес. (38507) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Горан Стошиќ, е. 
Тромега,Куманово. (39296) 

Свидетелство за одделение на име Флонза Сеји, е. 
Велешта,Струга. (39317) 
. Свидетелство за 8 одделение на име Изби Кура, е. 

Велешта,Струга. (39318) 
Свидетелство за 4 година на име Кумрије Сулејмани, 

е. Челопек,Тетово. (39377) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 клас на име Драгана 

Ристовска,ул." Др.Стопаревич" бр.18,Куманово. (39410) 
Свидетелство за основно образование на име Сакипи 

Исми, е. Ваксинце,Куманово. (39411) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мирковиќ Вес-

на, е. Лабуништа,Струга. (39413) 
Свидетелство на име Петковска Наташа, с.Трабо-

тивиште Делчево. (39421) 
Свидетелство на име Рамадани Меметриза,Тетово. 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година на име Крстевски 

Тони, ул. "Првомајска1^. 9 А,Кратово. (39451) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ибова Васвие, 

Штип. , (39458) 
Свидетелство на име Асани Флорим, е. Камењане, 

Тетово. (39468) 
Свидетелство на име Селими Шефије,с.Камењане, 

Тетово. (39470) 
Свидетелство за 8 одделениедададено од ОУ "Круме 

Кепески" Скопје на име Костовска Катерина, Скопје. 
(39487) 

Ученичка, книшкадодадена од Гимназија "Никола 
Карев" -Скопје на име Костова Мај а,Скопје. (39498) 

Индекс бр.1310,издаден од Природно, математички 
факултет- биологија, Скопје на име Семсије Мемедова, 
ул." Скопска" бр. 3,Делчево. (39289) 

Диплома,издадена од СУ "Орце Николов" - Скопје на 
име Спасов Ѓорѓи Никола,ул."Ј.Сандански"бр. 116/3-
6,Скопје. (38483) 

Диплома на име Власи Адги, е. Велешта,Струга. 
Диплома на име Панзова Јадранка, ул."Пеце Карев" 

бр.2,Кавадарци. (39349) 
Диплома на име Малинова Виолета, ул."Рајко Жин-

зифов" бр.36,Велес. (39417) 
Диплома на име Станковска Славица,ул.'Т.Делчев" 

бр.20, ЧашкаЗелес. ј (39447) 
Диплома,издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски" 

Скопје на име Савиќ Мирко,Скопје. , (39472) 
Спецификација^ бр. 1 од Одобрение за компенза-

циони работи со странство бр:0814-4814/2, издадена од 
Министерство за трговија - Скопје на име ДООЕЈ1 
"Чкрепа Транс ",ул."Д.Груев" бр.164,Битола. (39407) 

Здравствена легитимација на име Елена Шиндевска 
е. Долно Оризари,Битола. (39420) 

Здравствема легитимација на име Сакламаев Трај-
ко,ул." Партизанска" бр.112/34,Битола. (39466) 

Лична карта на име Елена Тимова, ул."Благој Ѓорев" 
бр. 2/17, Велес. (39416) 

Лична карта бр.1350068 на име Дерала Муседин, 
ул."ЈНА" бр.249,Гостивар. (39483) 

Лична карта бр.590757 на име Дерала Кафајета, е. 
Врапчиште,Гостивар. (39485) 

Даночна картичка бр.5030999198613, издадена од 
Управа за јавни приходи -Скопје на име Печевски Игор, 
Скопје. ^ (39501) 

Картаца на име Стојанов ТониДПтип. (38482) 
Избирачка легитимација на име Исинова Игбал, ул. 

" Д.А. Габерот" бр. 48,Кавадарци. (38454) 
Избирачка легитимација на име Горова Менча, 

ул." Бл. Алексов" бр.43,Кавадарци. (38455) 
Избирачка легитимација на име Исабив Мамут, 

ул."Д.А.Габерот"бр. 48,Кавадарци. (38456) 
Избирачка легитимација на име Стојанов Ристо, 

ул. "11 Бригада"бр.12/А,Кавадарци. (38457) 
Избирачка легитимација на име Марија Рајчинов-

ска,ул."Бл.Алексов" бр.52,Кавадарци. (38458) 
Избирачка легитимација на име Митрева Розалија, 

ул." Г.Димитртов" бр.11,Кавадарци. (38459) 
Избирачка легитимација на име Исинов Нехрам,ул. 

"Д.А.Габерот" бр.48,Кавадарци. (38460) 

Избирачка легитимација на име Никола Николов, 
ул. "Б.Ватаппш" бр.43,Ваташа,Кавадарци. (38461) 

Избирачка легитимација на име Митрев Јордан,ул. 
Т.Димитров"бр. 1 ̂ Кавадарци. (38462) 

Избирачка легитимација на име Гудовска Сузана, 
ул. "Карпош" бр.8/2/8,Битола. (38463) 

Избирачка легитимација на име Насуфоска Ифета, е. 
Јакрено,Прилеп. (38469) 

Избирачка легитимација на име Насуфоски Асип, е. 
Јакреново Д рил еп. (38470) 

Избирачка легитимација на име Петроска Стојка, 
Македонски Брод. (38471) 

Избирачка легитимација на име Ангелоска Стоја, 
Македонски Брод. (38472) 

Избирачка легитимација на име Вејселовски Аџи, е. 
МЛапрадник,Дебар. (38494) 

Избирачка легитимација на име Кадриоски Дилавер, 
е. М-Папрадник,Дебар. (38496) 

Избирачка легитимација на име Расим Муслиоски, е. 
Г. Папрадник,Дебар. (38497) 

Избирачка легитимација на име Таир Нурединоски, 
е. Г.Папрадник, Дебар. (38498) 

Избирачка легитимација на име Индира Муслиоска 
е. Г.Папрадник,Дебар. (38499) 

Избирачка легитимација на име Муслиоска Арфија 
е. Ц,Жупа, Дебар. (38500) 

Избирачка легитимација на име Кадриоска Зумрија 
е. М.Папрадник, Дебар. (38501) 

Избирачка легитимација на име Кадриоска Фатмире, 
е. Г.Папрадник,Дебар. (38502) 

Решение на име Фидани Минуп, ул."Бсалиндолска" 
бр. 15,Гостивар. (38478) 
Решение бр.25-1774,издадено од СО-Чаир-Скопје на име 
Зука Шабан - кондураџиј а " Бони" ,Скопј е. (38542) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
ИСПРАВКА 

Во огласот за стечајна постапка над должникот 
АД за пластични и галантерски призводи "КОЛЕК-
ТИВ" - Скопје, објавен во "Службен весник на РМ" 
бр. 77/2000 од 25.09.2000 година на страна 4749, во тер-
минот кога треба да се одржи рочиштето е направена 
грешка наместо: "18.20.2000 треба да стои 18.10.2000 
година". 

Исто така и во последниот ред наместо: " Основни-
от суд Скопје II - Скопје", треба да стои "Основниот 
суд Скопје I - Скопје". 

Заради извршување на трансформацијата на АД 
ДИК Страшо Пинџур" Кавадарци заради довршува-
ње на веќе започнатата трансформација, врз основа 
на член 65-67, а во врска со член 80-84 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/93) и во согласност со Програмата за начинот 
на остварување на трансформацијата согласно Зако-
нот, на предлог на работоводниот орган, а по претход-
на согласност на стечајниот совет, Управниот одбор, 
на седницата одржана на, 31.03.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА АД ДИК "СТРАШО 
ПИНЏУР" СО ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ЗАРАДИ 

ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува начинот и постапката на 

трансформација на АД Дрвно индустриски комбинат 
"Страшо Пинџур" ц.о. Кавадарци (во натамошниот 
текст: Друштво), согласно Законот. 

Член 2 
АД ДИК "Страшо Пинџур" ц.о. Кавадарци е запи-

шано во судскиот регистар со Решение бр. 13795 од 
14.02.1996 година од Окружниот стопански суд во 
Скопје. 
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Член 3 
Според критериумите утврдени со член 12 од За-

конот, Друштвото припаѓа во средните претпријатија. 
Општествениот капитал учествува со 34,77% во 

проценетата вредност на Друштвото. 

Член 4 
Пред да се пристапи кон трансформација на Друш-

твото согласно оваа одлука, Друштвото објави оглас 
за повикување на поранешните сопственици и нивните 
правни наследници. 

ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО 
I 

Член 5 
Вредноста на Друштвото е утврдена во почетниот 

биланс на проценка според Методологијата за процен-
ка на вредноста на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

Проценетата вредност на Друштвото изнесува 
734.400 ДЕМ. 

МОДЕЛ НА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОПШТЕС-
ТВЕНИОТ КАПИТАЛ 

Член 6 
Трансформацијата на АД ДИК "Страшо Пинџур" 

ц.о. Кавадарци во друштво во кое е определен сопс-
твеникот ќе биде извршена со издавање на акции за-
ради дополнително вложување. 

Член 7 
Заради трансформацијата на Друштвото според 

избраниот модел, се издаваат акции за дополнително 
вложување во висина од најмалку 450.000 ДЕМ, што 
претставува најмалку 61,00% зголемување на проце-
нетата вредност на Друштвото. 

Член 8 
Утврдената вредност на Друштвото и дополнител-

но вложените средства остварени со купувањето на 
издадените акции ќе ја сочинуваат основната главница 
на акционерското друштво. 

Основната главница на Друштвото ќе изнесува 
1.184.400 ДЕМ. 

Член 9 
Трансформацијата на Друштвото со издавање на 

акции заради дополнително вложување успешно ќе се 
оствари согласно оваа одлука ако номиналната вред-
ност на купените акции издадени заради дополнител-
но вложување изнесува најмалку 61% од вредноста на 
Друштвото. 

Ако не биде исполнет условот од став 1 на овој 
член ќе се смета дека трансформацијата не успеала и 
Друштвото ќе продолжи да работи со статусот кој го 
има до донесувањето на оваа одлука. 

Член 10 
Дополнително вложување ќе се оствари со издава-

ње на обични (редовни) акции, 
Акциите од став 1 на овој член ќе бидат без по-

пуст. 
Дополнителното вложување ќе се изврши во рок 

кој не може да биде подолг од година од денот на 
склучување на Договорот согласно член 12 од оваа од-
лука. 

Член 11 
Средствата од продадените акции за дополнително 

вложување му остануваат на Друштвото. 

Член 12 
Меѓусебните односи купувачите на акциите од кои 

се прибавува дополнителен капитал и Друштвото ги 
уредуваат со Договор кој го склучуваат во согласност 
со Агенцијата. 

Со Договорот од став 1 на овој член го уредуваат и 
начинот на организирањето на Друштвото како акци-
онерско друштво. 

Член 13 
Друштвото во постапката на организирање како 

акционерско друштво, за вредност на капиталот што 
не е приватизиран на Агенцијата ќе и издаде приори-
тетни акции. 

Купувачите на акции од кои се прибавува дополни-
телниот капитал должни се да го откупат остатокот 
на општествениот капитал на Друштвото во рок кој 
не може да биде подолг од 5 години. 

Рокот од став 2 на овој член се уредува со Догово-
рот од член 12 на оваа одлука. 

Ако капиталот, односно акциите што ги држи 
Агенцијата од став 1 на овој член не се откупат во ро-
кот договорен со Агенцијата, акциите што ги држи 
Агенцијата ги претвора од приоритетни во обични и 
ги пушта во продажба. 

Член 14 
Имателите на обични акции по основ на дополни-

телно вложување остварени согласно оваа одлука ди-
видендата можат да ја користат само за откуп на акци-
ите што Ги држи Агенцијата, согласно став 1 од чле-
нот 13 на оваа одлука. 

ОТКУП НА ДРУШТВОТО И АКЦИИТЕ 

Член 15 
Основната главница на Друштвото изнесува 11.844 

акции со номинална вредност од 100 ДЕМ по една ак-
ција. 

Член 16 
Основната главница на Друштвото ќе се состои од: 
- 4.790 обични (редовни) акции што ги поседуваат 

вработените по основ на Законот за општествен капи-
тал; 

- 4.500 обични (редовни) акции што ги поседува по-
нудувачот на дополнителното вложување; 

- 2.167 приоритетни акции кои Друштвото и ги из-
дава на Агенцијата на Република Македонија за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капи-
тал, за износот на општествениот капитал што ќе се 
откупува од страна на понудувачот на дополнително-
то вложување во рокот утврден со оваа одлука и До-
говорот склучен со Агенцијата; 

- 383 приоритетни акции кои Друштвото му ги из-
дава бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување во износ од 15% од вкупната вредност на 
општествениот капитал предмет на трансформација, и 

- 4 приоритетни. акции резервирани за откуп од 
страна на вработените со попуст согласно член 25 и 26 
од Законот за трансформација. 

Член 17 
Приоритетните акции издадени на Фондот за пен-

зиско и инвалидско осигурување во износ од 15% од 
вкупната вредност на остатокот на општествениот ка-
питал: 

- гласаат на име на Фондот; 
- - даваат право на фиксна дивиденда од 2% годиш-
но и сразмерно учество во остатокот на добивката ако 
на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој 
износ; 

- во случај на стечај или ликвидација на Друштво-
то му даваат право на размерно учество во поделбата 
на остатокот на стечајната односно ликвидационата 
маса. 

Акциите од став 2 на оваа одлука не даваат право 
на глас во Собранието на друштвото. 

Член 18 
Акциите издадени според член 16 алинеја 3 од оваа 

одлука се плаќаат со: 
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а) денари; 
б) девизни средства кои се водат како штеден влог 

во банките; 
в) денари стекнати со продажба на ефективна 

конвертибилна странска валута. 

Член 19, 
Кога акциите од член 18 на оваа одлука се плаќаат 

со девизни средства што се водат како штеден влог, 
акциите се купуваат со потврдите што ги издаваат 
банките. 

Потврдите од став 1 на овој член се доставуваат до 
Агенцијата во рок од 7 дена. 

Член 20 
На купувачот на акции до издавање на акции му се 

издава потврда за акции со која се потврдува дека ги 
поседува акциите со назначената вредност. 

Потврда им се издава истовремено на сите купува-
чи на акции. 

Потврдата од став 1 на овој член се користи како 
легитимација за остварување на правата према Друш-
твото. 

Член 21 
Под повластени можат да се купат најмалку 30,0% 

од вредноста на општествениот капитал, односно 
18,30% од акциите што се издаваат со оваа одлука 
што изнесува 216.698 ДЕМ. 

Вработените акциите можат да ги купат со осно-
вен попуст од 30% од номиналната вредност, зголемен 
за 1% за секоја полна година на работен стаж во 
Друштвото, со што износот на купени акции со попуст 
не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ по вра-
ботен. 

Акциите со попуст од став 2 на овој член ќе се ку-
пуваат во рокови согласно законските прописи и дру-
гата правна регулатива. 

Член 22 
Правото на попуст се одобрува индивидуално. 
Височината на попустот при продажбата на акции 

со попуст се утврдува во секој конкретен случај врз 
основа на пријавата за,купување на акции и докумен-
тацијата на Друштвото. 

Член 23 
Во Друштвото се води евиденција на одобрените 

попусти на купените акции. 
Евиденцијата се води на посебна книга на начинот 

пропишан од Агенцијата. 

Член 24 
Извршувањето на оваа одлука го организира и 

следи надлежната служба за финансиски и книговодс-
твени работи на претпријатието. 

За спроведувањето на оваа одлука се грижи дирек-
торот на Друштвото кој ќе донесе спроведбени прописи. 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО 
НА ДРУШТВОТО 

Член 25 
Со денот на уписот на извршената трансформација 

во судскиот регистар органите на Друштвото одлучу-
ваат и работат според правата што ги имаат иматели-
те на акциите утврдени со оваа одлука и со Статутот 
на Друштвото. 

Член 26 
До изборот на нов орган на управување, продол-

жува мандатот на членовите на Управниот одбор. 

Член 27 
До истекот на мандатот на кој е именуван, дирек-

торот на друштвото продолжува да ја врши функција-
та работоводен орган на Друштвото. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Трошоците на постапката за трансформација на 

Друштвото паѓаат на товар на Друштвото, а ќе се пла-
тат од средствата за тековно работење. 

Член 29 
Составен дел на оваа одлука се: 
- програма за начинот на остварување на тран-

сформацијата; 
- извештај за проценетата вредност на друштвото; 
- извод од судскиот регистар; 
- податоци и докази за правото на сопственост, 

располагање, користење, и управување со недвижнос-
тите. 

Член 30 
Со извршената трансформација на општествениот 

капитал престануваат да важат одредбите од Статутот 
и другите општи акти кои што се во спротивност со 
оваа одлука. 

Член 31 
Оваа одлука се доставува до Агенцијата на Репуб-

лика Македонија за трансформација на претпријатија-
та со општествен капитал во рок од 15 дена од денот 
на нејзиното донесување. 

Член 32 
Директорот на Друштвото ги запишува во судски-

от регистар извршените измени според оваа одлука во 
рок од осум дена од денот на извршената трансформа-
ција. 

Член 33 
Директорот на Друштвото ја објавува оваа одлука 

во "Службен весник на Република Македонија", во 
"Нова Македонија" и во еден од весниците на јазиците 
на националностите во рок од осум дена од денот на 
приемот на согласноста. 

Управен одбор, 
Претседател 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Државниот завод за статисти-
ка објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Државниот завод 

за статистика, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 4 -
Скопје. 

2. Предмет на набавката на јавниот повик е приби-
рање на документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
јавната набавка на интелектуални услуги кои се состо-
јат во давање стручна помош на Државниот заводот за 
статистика во дизајнирањето на апликативни решени-
ја потребни за развојот на финансиската статистика 
во функција на трансформацијата на платниот промет 
во Република Македонија. 

3. Интелектуалните услуги - стручната помош се 
состојат во: 

- изработка на стратегија за развојот на финансис-
ката статистика; 

- поврзување на ДЗС со државните органи, провај-
дери на административни финансиски податоци; 

- создавање на Data Warehouse; 
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- автоматизација на обработката и анализата на 
финансиската статистика на ДЗС. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите своето учество на јавниот повик мо-

жат да го пријават за извршување на предметот на на-
бавката во дел I точка 2 од овој повик, врз основа на 
оценка дали располагаат со експертиза за: 

1. Изработка на аплиќативни решенија. 
2. Искуство во спроведување на исти или слични 

проекти. 
3. Доказ за изработка на слични проекти. 
4. Расположив потенцијал за изработка: 
а) кадровски потенцијал; 
б) дополнителен потенцијал за изработка на Data 

Warehouse. 
Понудувачот да наведе: 
- дали стручно е самостоен за давање на наведени-

те интелектуални услуги или; 
- интелектуалните услуги може да ги понуди во со-

работка со друг субјект (во овој случај да се наведе 
субјектот). 

5. Подготвеност за активна соработка со корисни-
кот на услугите во сите фази од работата. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи: 
1. Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

ЗПП во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98). 

3. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од надлежен орган. 

4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Документацијата да се достави во оригинален при-
мерок или заверена копија од нотар. 

IV. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудувачите треба да ги приложат документи-
те и податоците кои се приложуваат кон пријавата II и 
III на овој повик. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик кој содржи ознака ".не отворај" 
на десниот горен агол, со означување број на повикот, 
а согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

3. Рок на доставување на понудата е 10 дена од де-
нот на објавувањето во весникот "Македонија Денес" 
и "Службен весник на РМ". 

4. Понудата се доставува по пошта или со предава-
ње во архивата на Државниот завод за статистика. 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок како и оние кои не се изработени спо-
ред барањата на повикот нема да се разгледуваат. 

За дополнителни информации понудувачот може 
да контактира на телефон 133-408 и 120-184. 

Комисија за јавни набавки 

2. Предмет на јавната набавка е прибирање доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители за изведување на 
градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерскИ ра-
боти за завршување на подрум и приземје до ниво за 
употреба и Г и II спрат до ниво на затворена карабина : 
II фаза, согласно спецификација - предмер /на увид/. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица кои се ре-
гистрирани за вршење на ваква дејност. 

Набавката е делива. 
II. СОДРЖИНА 
Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-

тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавните набавки и тоа: 

1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98). 

3. Документ дека не му е изречена мерка за без-
бедност - забрана за вршење на дејност, издадена од 
надлежен судски орган. 

4. Документ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација издаден од надлежен судски ор-
ган. 

5. Документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност - комплет. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

Понудите кои нема да ги содржат бараните доку-
менти ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат 
предвид за разгледување. 

Документацијата за ограничениот повик да се дос-
тави во затворен коверт на кој на горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и бројот на овој ограничен 
повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува понудувачот. 

Крајниот рок на доставување на документацијата 
по пошта, преку архива на Медицинскиот факултет 
или лично во службата за финансии е 10 дена од обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", на адреса: Ме-
дицински факултет, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, 
а може и лично да се донесе fta денот на јавното 
отворање, кое ќе се одржи на 27.10.2000 година во 
10,00 часот вр просториите на Медицинскиот 
факултет. 

Документите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да фидат разгледувани. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон: 091147-970 и 220-935. . 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Меди-
цинскиот факултет објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-04/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХО-
ДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Медицински фа-

култет - Скопје, ул. "50-та Дивизија" бр. 6. 

Врз основа на член 10,14 став 1 и член 17 од Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр 
26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата за 
јавни набавки на Општина Свети Николе, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/9/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА И НА МАШИНСКИ, ЕЛЕКТРИЧНИ И 
ХИДРО-ГРАДЕЖНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБО-
ТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПРЕЧИСТИТЕЛ-
НА СТАНИЦА ЗА ФЕКАЛНА ОТПАДНИ ВОДИ 
ВО СВЕТИ НИКОЛЕ - ОПШТИНА "СВРТИ НИКОЛЕ" 

• СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. НАБАВУВАЧ 
Општина Свети Николе, со седиште на плоштад 

"Илинден" - Свети Николе. 
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2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество на отворениот повик имаат сите 

заинтересирани домашни правни и физички лица. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Набавка на опрема и материјал за пречистителни 

станици за отпадна вода; 
- Набавка на опрема и материјал за пумпна стани-

ца за отпадна вода; 
- Набавка на опрема и материјал за електрични 

инсталации; 
- Набавка на градежен материјал; 
- Изградба на нови објекти и санација на постоеч-

ки објекти на пречистителна станица за фекални от-
падни води; 

- Инсталатерски и завршни работи во градежниш-
твото и хидротехнички објекти. 

За реконструкција и модернизација на Пречисти-
телна станица за фекални отпадни води во Свети Ни-
коле - Општина "Свети Николе". 

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Деталната тендерска документација може да се 

подигне во просториите на набавувачот Општина 
Свети Николе - плоштад "Илинден", Свети Николе, 
со уплата од 3000 денари на жиро сметка број 41420-
637-474 со даночен број 4025996103770 депонент на 
Стопанска банка Свети Николе, секој работен ден од 
8 до 15часот. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Име, адреса и седиште на понудувачот 
- Технички квалитет, функционални карактеристи-

ки, и ел.; 
- Цена, крајна (со засметан данок на додадена 

вредност на производи и услуги, царински и други да-
вачки), фиксна (непроменлива до конечното исполну-
вање на договорот) и искажана во американски дола-
ри УСД; 

- Профактури или понуди од производителите на 
понудената опрема со комплетен опис на опремата, 
потекло на опремата спрема бараните технички ка-
рактеристики, крајна цена, рок на испорака, важност 
на профактурата/понудата ита.; 

- Рок на изведување на работите; 
- Времетраење на гарантен период; 
- Податоци за постгарантен период. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 

податоци, "Дел Б" од тендерската документација со 
пополнети: 

1. Предмер на опремата, материјалот и работната 
рака, со внесени единечни и вкупни цени за сите наве-
дени позиции и збирна рекапитулација потпишана од 
страна на овластено лице на понудувачот и печат. 

2. Дополнителни информации, вклучително: пред-
лог План за реализација на проектот и План на плаќа-
ња (Табела И), и Листа на подизведувачи на понудува-
чот (Табела ИИ). 

3. Формулар за понуда. 
Понудите во кои изнесените податоци не се иска-

жани на конкретен начин ќе се сметаат за некомпе-
тентни и ќе бидат исклучени од натамошната постап-
ка на набавка, односно, нема да бидат оценети (евалу-
ирани). 

Комплетната содржина на понудата, техничките 
спецификации и количините се дефинирани со тендер-
ската документација. 

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел 
на понудата. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Документ за финансиска способност на понудува-
чот (документот за бонитет на понудувачот издаден 
од институцијата за платен промет согласно член 22 
од Законот за јавните набавки и согласно Правилни-

кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр.32/98 и 55/98); 

- Извод од регистрација на дејности за предметот 
на набавката на овој отворен повик; 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд- Оддел за прекршоци); 

- Доказ за техничка способност на понудувачот 
согласно член 23 од Законот за јавните набавки и тоа: 

1. список на главни испораки и извршени услуги од 
сличен вид во последните пет години со износите, да-
тумите и примачите. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејностите кој 
може да се достави како копија. 

7. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА-
АТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А 
КОИ СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ 
НА СЛЕДНИОТ НАЧИН 

(1) цена на предметот на набавката/изведувањето 
на работите/услугите: 

(2) рок на испорака и 
извршување на работите/услугите: 10 бодови 

(3) технички квалитет и функционални 
карактеристики на опремата: 15 бодови 

(4) техничка способност на 
понудувачот: 15 бодови: 

(5) постпродажни сервиси и 
обезбедување на техничка помош: 10 бодови. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

8.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 
просториите на Општина Свети Николе, Свети Нико-
ле, на ден 7 Ноември, 2000 година во 12 часот. 

Претставниците на понудувачите, согласно со 
член 29 став 2 од Законот за јавните набавки, треба на 
Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на јав-
ното отворање. 

8.2. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик, во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

8.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на овластено лице на понудувачот. Документите кои 
се составен дел на тендерската докуметација, а треба 
да се приложат во доставената понуда (Дел. Б), се по-
полнуваат со мастило. 

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на овој отворен повик и тендерската доку-
ментација нема да бидат оценувани. 

8.6. Понудата и другата документација се испраќа 
во затворен коверт кој содржи уште два затворени и 
запечатени коверти. Комплетната понуда треба да би-
де без прецртани, подвлечени или избришани зборови, 
а во краен случај, одредените корекции треба да бидат 
парафирани од овластеното лице. 

На надворешниот коверт во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката "не отворај" и број на јавниот по-
вик, а во средината фирма и седиште на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 
друга ознака врз основа на која би можел да се иден-
тификува понудувачот. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со 
финансиската документација пополнета и носи ознака 
"понуда", а другиот внатрешен коверт ја додржи тех.-
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ничката документација и носи ознака "документација". 
На двата внатрешни коверти треба да стои фирма(име) 
и седиште (адреса) на испраќачот - понудувачот. 

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавните набавки,можат дасе достават преку пошта или 
со предавање во архивата на набавувачот, но најдоцна 
до предвидениот рок за предавање на понудите. 

Комисија за јавни набавки 

Трговското друштво за трговија на големо и мало, 
производство и услуги ДООЕЛ "ОПАЛ КОМ" Ех-
порт-Импорт Ресен, Крстевски Сотир, генерален ре-
гионален застапник на "Ноиѕе оѓ Рппсе" Оептагк, на 
седницата одржана на 21.09.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-

НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 
ПРИНЦ МЕКА ПАКОВКА ОД УВОЗ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 
цигарите за мека паковка. 

Член 2 
Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 пушачки единици во мека паковка се утврдува како 
што следи: 
ПРИНЦ БЛЕНД МЕКА ПАКОВКА 85,00 денари 
ПРИНЦ ЛАЈТ МЕКА ПАКОВКА 85,00 денари 

ЧленЗ 
Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи 

од 01.10.2000 година. 
Директор, 

Крстевски Сотир, с.р. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководс-

твото ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 42/93), Државниот завод за статистика на Републи-
ка Македонија ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

2000 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените 

на производителите на индустриски производи во сеп-
тември 2000 година во однос на август 2000 година е 
0.003. 

2. Коефициентот на порастот ца цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0.057. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во септември 
2000 година во однос на истиот месец од претходната 
година изнесува 0.098. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на жи-
вотните трошоци во Република Македонија во перио-
дот од почетокот на годината до крајот на септември. 
2000 година во однос на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија во 1999 година е 
0.051. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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