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2678. 
Врз основа на член 23 од Законот за начинот и 

постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000), министерот за финансии, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОБВРЗНИЦИ 
ВО НЕМАТЕРИЈАЛНИОН ОБЛИК ЗА ДЕПОНИ-
РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРА-

ЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината, на-

чинот и постапката за водење на Регистарот на обврз-
ници во нематеријализиран облик за депонираните де-
визни штедни влогови на граѓаните по кои гарант е 
Република Македонија (во натамошниот текст: Регис-
тарот на обврзници), како и начинот на користењето 
на податоците, пресметката на ратите за отплата и ка-
матата од обврзниците. 

Член 2 
Во Регистарот на обврзници што го води Заводот 

за платен промет согласно Одлуката за овластување 
на институција што ќе ги врши работите на Регистар 
на обврзници во нематеријализиран облик ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 43/00) се врши 
упис на сите обврзници издадени од Република Маке-
донија во нематеријализиран облик заради спроведу-
вање на Законот за начинот и постапката на исплату-
вање на депонираните девизни влогови на граѓаните 
по кои гарант е Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Законот). 

Член 3 
За сите пренесени и регистрирани податоци од де-

визните штедни влогови во Регистарот на обврзници, 
веднаш по регистрацијата, еднократно се известуваат 
сите сопственици за пренесените износи на секоја пое-
динечна штедна, партија и вкупниот збир на сите 
штедни партии кои гласат на име. 

Член 4 
Во Регистарот на обврзници, покрај уписот на из-

дадените обврзници се запишуваат и сите промени на 
номиналната вредност на обврзниците настанати како 
резултат на отплата на обврските, тргување со обврз-
ниците, промените кои се последица на други правни 
дела (наследство, подарок, залог, судски одлуки и 
слично) и откуп на обврзниците пред рокот на нивно-
то пристигнување од страна на Републиката. 

Член 5 
Регистарот на обврзници се води на начин со кој се 

обезбедува моментална состојба на износот на смет-
ката за секој имател на сметка во. Регистарот на об-
врзници. 

Член 6 
Податоците во Регистарот на обврзници се внесу-

ваат по временски редослед како што доаѓаат. 

Податоците за депонираните девизни штедни вло-
гови за кои гарант е Република Македонија при пр-
вичниот внес во Регистарот на обврзници се засноваат 
на податоците добиени од банките и потврдени од На-
родната банка на Република Македонија, а за другите 
податоци (отплата, предвремен откуп, тргување, про-
мени како резултат на други правни дела) основ за 
вистинитоста, точноста и правната заснованост е нив-
ниот издавач односно извор. 

Член 7 
Податоците што се внесуваат во Регистарот на об-

врзници се евидентираат во Деловодната книга на Ре-
гистарот на обврзници. 

Член 8 
Во Деловодната книга на Регистарот на обврзници 

се запишува секој пристигнат податок, под посебен 
реден број според времето на приемот и се потврдува 
приемот. 

Податоците од член 7 на овој правилник ги содр-
жат следните елементи: 

- реден број и број на пратка; 
- датум на прием; 
- час на прием; 
- начин на прием; 
- вид на податокот; 
- име (назив) на подносителот; 
- забелешка. 
Деловодната книга се води електронски и по пот-

реба може да се печати. 

Член 9 
Податоците во Регистарот на обврзници се обра-

ботуваат и водат во електронска форма. 
Член 10 

Во Регистарот на обврзници се регистрира сопс-
твеникот на обврзницата на посебна сметка со един-
ствен и неповторлив број што автоматски се генерира 
од компјутерскиот систем на Регистарот на обврзни-
ци. 

Сметката од став 1 на овој член содржи податоци 
за: име и презиме, адреса и единствениот матичен број 
на граѓанинот, или број на пасошот за странско лице 
со код на државата чиј државјанин е, односно за прав-
но лице со назив на фирмата, адреса и матичен број на 
правното лице. 

Член 11 
Податоците за состојбата на сметката евидентира-

ни во Регистарот на обврзници, можат да се дадат са-
мо на барање на сопственикот на обврзниците, или 
лице овластено од него, на барање на судот и на друг 
со закон овластен орган. 

Податоците за состојбата на сметката содржани во 
Регистарот на обврзници, се доставуваат до имателите 
на сметки на адресата наведена во Регистарот на об-
врзници во форма на писмено известување. 

Член 12 
Доколку податокот доставен за упис во Регистарот 

на обврзници е нејасен, ќе се врати на подносителот 
на податокот или ќе се извршат взаемни проверки за-
ради отстранување на грешките пред тој податок да се 
внесе во Регистарот на обврзници. 
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По констатацијата дека податокот од став 1 на 
овој член е во ред, тој податок се внесува во Региста-
рот на обврзници. 

Член 13 
Секој имател на сметка во Регистарот на обврзни-

ци со овластување на брокерска куќа - членка на Ма-
кедонската берза за долгорочни хартии од вредност 
може да го продаде целосно или делумно износот еви-
дентиран на неговата сметка. 

Овластувањето за продавање од став 1 на овој 
член содржи и овластување на брокерската куќа да 
врши увид во состојбата на имателот на сметката во 
Регистарот на обврзници до висина на даденото овлас-
тување. 

Член 14 
Брокерската куќа, со користење на посебна лозин-

ка доделена во Регистарот на обврзници, бара по 
електронски пат оц Регистарот на обврзници број на 
овластувањето од член 13 од овој правилник. 

Во Регистарот на обврзници се определува бројот 
на овластувањето и електронски се враќа на брокер-
ската куќа. 

Брокерската куќа и имателот на сметката го пот-
пишуваат овластувањето кое по телефакс или елек^ 
тронски брокерската куќа го доставува за внесување 
во Регистарот на обврзници. 

Член 15 
По утврдувањето дека на сметката на имателот на 

обврзница има доволно средства за да се спроведе ов-
ластувањето за продавање, во Регистарот на обврзни-
ци на сметката на соодветниот имател се резервира 
износ идентичен со износот наведен во овластувањето 
и за тоа електронски се известува брокерската куќа. 

Доколку во Регистарот на обврзници се утврди де-
ка на сметката на имателот има помал износ од изно-
сот наведен во овластувањето, се резервира целокуп-
ниот износ на сметката во тој момент и за тоа елек-
тронски се известува брокерската куќа. 

Средствата од став 1 и 2 на овој член остануваат 
резервирани за продажба се до отповикувањето од 
страна на брокерската куќа. 

Член 16 
Секој имател на сметка во Регистарот на обврзни-

ци може да даде овластување за продажба на повеќе 
брокерски куќи. 

Во Регистарот на обврзници се евидентираат дос-
тавените овластувања за продажба според времето на 
пристигање. 

Член 17 
Секој потенцијален купувач на обврзниците што 

се водат во Регистарот на обврзници може да отвори 
сметка во Регистарот на обврзници, доколку дотогаш 
не е имател на сметка. 

Отворање на сметка во Регистарот на обврзници 
се врши преку брокерска куќа освен во случаи на 
трансакции кои не се вршат преку Македонската бер-
за за долгорочни хартии од вредност (во натамошниот 
текст: Берзата). 

Во случај кога трансакциите не се вршат преку 
Берзата, во Регистарот на обврзници се отвора сметка 
на барање на сопственикот на обврзницата. 

Член 18 
По завршувањето на тргувањето со обврзници на 

Берзата, до Регистарот на обврзници се доставуваат 
податоци за: 

- број на трансакцијата на Берзата; 
- датум; 
- брокерска куќа - продавач и купувач; 
- износ во Евра; 
- вкупна вредност на трансакцијата во денари заед-

но со акумулираната камата. 

Член 19 
По добивањето на податоците за склучените 

трансакции од Берзата, од Регистарот на обврзници 
до брокерските куќи се доставуваат сите податоци за 
трансакциите во кои тие учествувале, со барање, секо-
ја брокерска куќа да ги дополни со соодветниот број 
на сметка за продавачите и купувачите. 

Во Регистарот на обврзници се врши' проверка на 
податоците добиени од брокерските куќи, дали имате-
лот на сметка - продавач има резервирано доволен из-
нос на средства од својата сметка за брокерската куќа 
- продавач. 

По извршената проверка од став 2 на овој член во 
Регистарот на обврзници се врши порамнување на 
трансакциите и се означува продадениот износ. 

Доколку во Регистарот на обврзници се утврди де-
ка некој од имателите на сметки - продавачи немаат 
резервирано доволен износ на средства од својата 
сметка за брокерската куќа - продавач, се известува 
Берзата. 

Член 20 
За сите извршени промени на сметките на имате-

лите на обврзници врз основа на склучени трансакции 
на Берзата, од Регистарот на обврзници се доставува 
известување до нив. 

Член 21 
Покрај известувањето од член 20 на овој правил-

ник, од Регистарот на обврзници до имателите на 
сметки се доставува и известување за извршените про-
мени на сметките по сите други основи (наследство, 
подарок, залог, судски одлуки и слично). 

Член 22 
Имателите на обврзници што ги користат обврз-

ниците за намените утврдени во член 17 од Законот, 
даваат налог на овластената институција за отплата 
на обврзниците од член 26 од Законот, за користење 
на соодветен дел од обврзницата за утврдената наме-
на. 

Овластената институција од став 1 на овој член 
примените налози електронски ги доставува до Регис-
тарот на обврзници. 

Врз основа на налогот од став 2 на овој член, во 
Регистарот на обврзници се врши намалување на но-
миналната вредност на обврзницата, доколку на смет-
ката на налогодавачот има доволно средства за реали-
зација на налогот. 

Преку Регистарот на обврзници електронски се 
известува овластената институција од став 1 на овој 
член за извршените трансакции. 

Овластената институција од став 1 на овој член го 
известува органот, организацијата, односно другата 
институција за користење на обврзниците за намените 
од член 17 од Законот за што се издава потврда. 

За извршените трансакции евидентирани во Регис-
тарот на обврзници се известува Министерството за 
финансии. 

Член 23 
Имателот на сметката може од Регистарот на об-

врзници да бара во секое време известување за состој-
бата на неговата сметка. 

Член 24 
Во Регистарот на обврзници еднаш годишно, по 1 

октомври, за сите иматели на сметки, се подготвува 
известување за состојбата на сметката' по исплатата 
на двете рати за тековната година, кое се дистрибуира 
преку овластената институцијата за отплата на обврс-
ките врз основа на обврзниците. 

Член 25 
Пресметката на ратата за секој имател на сметка 

во Регистарот на обврзници се врши на основа на ко-
нечната состојба на сметката на 31 март, .односно 30 
септември. 
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Пресметаниот износ на ратата се заокружува на 
две децимални места, со точност од 1/100 Евро. 

Износот на сметката, по пресметката на ратата се 
намалува за заокружениот износ. 

Член 26 
Пресметката на каматата за секој имател на смет-

ка во Регистарот на обврзници се врши според проста 
интересна сметка на состојбата на износот на сметка-
та со датум 31 март, односно 30 септември по утврду-
вање на конечната состојба за тие денови. 

Член 27 
Комплетен список со пресметан износ на рата за 

отплата и камата за секој имател на сметка во Регис-
тарот на обврзници, во електронска форма, се доста-
вува до овластената институција од член 26 од Зако-
нот. 

Списокот ги содржи следните податоци: 
- име, презиме, адреса и единствен матичен број на 

граѓанинот, а за странски државјани број на пасошот 
со код на државата чиј државјанин е или фирма, адре-
са и матичен број и жиро сметка за правните лица и 
број на сметката во Регистарот на обврзници, и 

- износот на ратата за отплата и каматата за испла-
та. 

Член 28 
Преку Регистарот на обврзници се обезбедуваат 

исправни сигурносни копии на податоците содржани 
во базата на податоци. 

Во Регистарот на обврзници се обезбедува чување 
на регистрираните податоци и спречување на злоупот-
реба на податоците и нивно неправилно користење, 
грешки и други закани на безбедноста на податоците. 

Член 29 
При водењето на Регистарот на обврзници, а до-

колку за тоа има потреба, за проверка на одредени 
податоци можат да се користат податоци од други ре-
гистри што како јавни книги се водат од други над-
лежни органи. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-13794/1 
14 септември 2000 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
Никола Груевски, с.р. 

И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за програ-
мата и начинот за полагање на возачки испит на вое-
ните лица за возачи на моторни возила и возила на 
моторен погон во Армијата на Република Македонија, 
објавен во ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 66/2000), е направена грешка поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ' НА ВОЕНИТЕ 
ЛИЦА ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА 

НА МОТОРЕН ПОГОН ВО АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во Програмата за полагање на возачки испит во 
Армијата на Република Македонија, I. Теоретски дел, 
под А. во точка 3.24 алинеја 3 наместо зборот "приме-
нува" треба да сѓои зборот "преминува", а во насло-
вот на делот Г, по зборот "познавање" наместо зборот 
"на" треба да стои зборот "и". 

Во Оценувачките листови за утврдување на оспо-
собеноста на кандидатот за практично управување со 
моторно возило (прв и втор практичен дел) Образец 
бр. 1 и 2, во рубриката "Оценка на комисијата" намес-
то зборовите: "Кандидатот на овој дел од испитот: ГО 
ПОЛОЖИ - НЕ ГО ПОЛОЖИ" треба да стои: "Кан-
дидатот ГО ПОЛОЖИ - НЕ ГО ПОЛОЖИ овој дел 
од испитот". 

Бр. 01/4757/3 
28 август 2000 година 

Скопје 
Министер за одбрана, 
Љубен Пауноски, с.р. 

2679. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник 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 Битола I - Оп-
штина Битола. 

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 недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Битола -
дел установен според Законот за премер а катастар на 
земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4130/1 
12 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница во тек е постапка 

за развод на брак по тужба на тужителот Илиева Бети 
од Битола против тужениот Љупчо Илиев од е. Бла-
тец, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 40.000,00 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привре-
мен застапник му се поставува Катерина Цоневска ст-
ручен соработник при Основниот суд во Виница, која 
што ќе ги застапува интересите на тужениот, се доде-
ка тој или негов полномошник не се појават пред суд-
от. 

Од Основниот суд во Виница, П. бр. 183/2000. 
(32447) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка 

за сопственост и владение на недвижен имот по тужба 
на тужителот Трајан Саздов Андонов од Кочани про-
тив тужениот Крсто Тодоров од е. Д. Подлог, сега со 
непозната адреса на живеење во СР Германија. Вред-
ност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на 30 дена судот му го поставу-
ва привремениот застапник Благојчо Стоименов стру-
чен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги 
застапува интересите на тужениот до окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 311/2000. 
(32434) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд покрената е постапка за развод на 

брак по тужба на тужителот Горан Јовановски од Ку-
маново против тужената Вероника Кат од Русија, со 
непозната адреса на живеење. 
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Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот или да 
постави полномошник. Во спротивно, судот и го пос-
тавува привремениот застапник адвокатот Валентина 
Лазаревска од Куманово, која ќе ја застапува во пос-
тапката се додека таа или нејзиниот полномошник не 
се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П. бр. 884/2000. 
(32948) 

Пред овој суд покрената е постапка за долг по 
тужба на тужителот АЈДИН Рушити од Куманово про-
тив тужениот Мемиши Јусуср Алириза ул."Трст" бр. 
22 од Куманово, со непозната адреса на живеење во 
Австрија. Вредност на спорот 18.000 ДЕМ. 

Се повикува туженот да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот или да 
постави полномошник. Во спротивно, судот го поста-
вува привремениот застапник адвокатот Тања Јован-
овска Стошиќ од Куманово, се додека тужениот или 
неговиот застапник не се појават пред судот, односно 
додека ЦСР, не го извести судот дека назначил стара-
тел. 

Од Основниот суд во Куманово, V П. бр. 975/2000. 
(32662) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево поведена е постап-

ка по предлог на предлагачите Елмаз Бешири и Де-
мир Бешири двајцата од е. Лешница Кичево, за дока-
жување на смрт. 

Се повикува лицето Јонуз Бешири од с.Лешница 
Кичево, роден 1882 година, од татко Бешир, мајка 
Атиџе, како и секое друго лице што знае за неговиот 
живот, да се јави во Основниот суд во Кичево во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, а по истекува-
њето на овој оглас истиот ќе се прогласи за починат. 

Од Основниот суд во Кичево, Впп. бр. 120/2000. 
(31033) 

ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп го повикува лице-

то Трендафил Минчески од с.Тополчани, роден 
08.11.1900 година, од татко Никола, мајка Ѕана, како и 
секое друго лице што знае за неговиот живот, да се 
јави во Основниот суд во Прилеп во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот, а по истекувањето на овој 
оглас истиот ќе се прогласи за починат. 

Од Основниот суд во Прилеп, Впп. бр. 323/2000. 
(32435) 

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

постапка за сопственост по тужба на тужителот Иљаз 
Шакири од с.Одри, против тужените Љубица Димов-
ска, Благоја Јовановски и Илија Јовановски сите од е. 
Одри, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончува-
ње. Во спротивно, по истекот на 15 дена судот преку 
ЦСР Тетово, ќе им постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 856/2000. 
(31202) 

Пред Основниот суд во Тетово се води процесна 
постапка за сопственост по тужба на тужителот Сера-
фимовски Крсто од Тетово, против тужените Серасри-
мовски Димко и Серафимовски Никола двајцата од 
Тетово, а сега со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончува-
ње. Во спротивно, по истекот на 15 дена судот преку 
ЦСР Тетово, ќе им постави привремен застапник^ 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 766/2000. 
(31203) 

Пред Основниот суд во Тетово се води процесна 
постапка поради регресно побарување по тужба на ту-
жителот АД за осигурувани и реосигурување "МА-
КЕДОНИЈА" Скопје, филијала Тетово, против туже-
ниот Бејтули Африм од е. Озормиште, Тетово, со не-
позната адреса и привремена работа во Швајцарија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на 15 дена судот преку ЦСР Те-
тово, ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 491/2000. 
(31201) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
Зг. бр. 88/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението Ракометен клуб 
"ОЈ1ИМПИК - АЕРОДРОМ" Скопје со седиште во 
Скопје на ул."АВНОЈ" бр. 100/26, и кратенка на име-
то на клубот РК "ОЛИМПИК - АЕРОДРОМ" Скопје. 

Дејноста на клубот се простира на територијата на 
Република Македонија. 

Основните цели и задачи на клубот се: да го разви-
ва, проширување и унапредување на ракометниот спо-
рт во интерес на членството на клубот и општествена-
та заедница; да им овозможи на што поголем број на 
деца и младинци да се занимаваат со ракометниот спо-
рт врз аматерските основи, со што би се развивала 
нивната спортска култура и спортски квалитети; да ги 
воспитува членовите на клубот во духот на хуманоста, 
другарството, толеранцијата и фер плејот; да ја орга-
низира и спроведува својата активност во духот на опг 
што усвоените принципи и ставови за спортот, во оп-
штеството, притоа придржувајќи се кон статусите на 
сојузот на спортови и РСМ, како и овој статут; актив-
но да учествува во креирањето и спроведувањето на 
општата спортска политика во рамките на РСМ и дру-
ги сродни спортски асоцијации; да развива, проширува 
и одржува пријателски спортски односи и врски со 
други соодветни клубови во градот и државата, како и 
со клубови од други земји во рамките на усвоените пр-
инципи и спогодби за таква соработка, да соработува 
со стопански, производни, трговски, услужни и други 
организации и органи во градот во решавањето на 
прашањата од областа на спортот и активно да се вк-
лучува во спроведувањето на задачите и акциите на 
тој план. 

Со запишувањето во регистарот РК"ОЛИМПИК -
АЕРОДРОМ" Скопје се стекнува со својство на прав-
но лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32457) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег. Зг. бр. 104/99 од 05.07.2000 година во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Аматерски театар "РОМА" 
Скопје со седиште во Скопје на ул."Дринска" бр. 62, 
Шуто Оризари. 

Дејноста на Аматерскиот театар "РОМА" е култу-
рно издигнување на ромската популација во Македо-
нија и пошироко преку соодветен театарски јазик, со-
чувување на ромската култура и традиција, подигнува-
ње на свеста на ромите и другите, за значењето на 
ромската театарска уметност, популаризација на ром-
ски драмски дела и ромска поезија, соработка со други 
театарски куќи во земјата и странство и активно учес-
тво на сите културно театарски манифестации и фес-
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тивали во земјата и странство, усмерување на идни 
кадри за академско образование од областа на театар-
ската, филмската, книжевноста и други области од 
културата и други активности во согласност со уста-
вот и законските одредби на Република Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот Аматер-
скиот театар "РОМА" Скопје се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31332) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
Зг. бр. 85/2000 04.09.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Здружението за одмор и рекреа-
ција "МАЛА РЕКА" општина Студеничани, со седиш-
те на здружението во викенд населбата "Мала Река" 
општина Студеничани и делување на подрачјето на 
општината на која и припаѓа. 

Основните цели и задачи на здружението за одмор 
и рекреација "МАЛА РЕКА" општина Студеничани 
се: унапредување на условите за одмор и рекреација 
во викенд населбата и во поширокиот регион на пла-
нинскиот маскив "Караџица", заштита и унапредува-
ње на животната средина, залагање за урбанизација на 
населбата, поддршка за реализација на проектот, 
"Акумулација Кадина Река", покренување иницијати-
ви преку надлежните органи на општина Студенича-
ни, 1радот Скопје и Република Македонија за изград-
ба и одржување на патна и телекомуникациска врска, 
редовно снабдување со вода за пиење, заложба за ре-
довно снабдување на населението со намирници пре-
земање мерки преку надлежните органи за заштита на 
објектите од провални кражби и разбојништва, пра-
вилно собирања на шумски плодови и нивно искорис-
тување. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, здружението за одмор 
и рекреација "МАЛА РЕКА" општина Студеничани 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд СкопЈе II - Скопје. (31841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1083/2000 од 19.07.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Друштво за 
спортска и техничка култура "ИНФОРМА"со седиш-
те во Скопје, ул." Наум Еврос" бр. 14. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Иван Сидоренко од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој на спортот и фолклорот, поттикну-
вање и развој на спортски и фолклорни секции, сора-
ботка со спортските и фолклорните здруженија и дру-
штва од другите градови во Рм и странство, организи-
ра концерти, приредби, собири, натпревари и други 
манифестации во РМ и странство како и воспоставу-
вање на нови пријателства со спортските и фолклор-
ните друштва во РМ и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. " (32687) 

Работата и активностите на подружницата ќе се 
однесува на унапредување на работењето на владини-
те институции, економскиот и социјалниот развој на 
РМ, како и македонско - германска соработка. 

Подружницата на странската организација "ХА-
НС ЗАЈДЕЛ" стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 24.07.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1023/2000 од 20.07.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под рег.бр. 841 го запи-
ша Здружението на млади "ФАН С.НОЛИ" со сед-
иште во Скопје во ТЦ Мавровка, мезанин локал бр. 60. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Беким Незири. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на средби, советувања, ма-
нифестации', научноистражувачки дејности, концерти 
на работни луѓе, граѓаните и младината, борба против 
алкохолот, дрогата, цигарите, спорт и рекреација ка-
ко и организирање на културниот и работниот живот 
на младите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 20.07.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1077/2000 од 19.07.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под рег.бр. 840 го запи-
ша Здружението на граѓани Асоцијација за развој и 
соработка " ИНТЕРМЕДИУМ" со скратено име АРС 
"ИНТРЕМЕДИУМ" со седиште во Скопје, ул. "Же-
лезничка" бр. 48. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Стефан Муфишев од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување на иницијативи и спроведу-
вање на активности за развој на граѓанското општест-
во, реализација на иницијативи и промоција на актив-
ности од информативен и едукативен карактер како и 
остварување на со уставот утврдените права и делува-
ње во корист на подобрување на сферата на социоеко-
номските, техичките и културните збиднувања како 
во неразвиените така и во помалку развиените подра-
чја во Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32728) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.згр.бр. 
123/99 од 22.03.1999 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани за образовна и едукативна помош на тален-
тирани деца и младинци ТАРДИЈАН" - Битола, ул. 
"Партизански одреди" бр. 50/38. 

Од Основниот суд во Битола. (31017) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
91/2000 од 24.07.2000 година во Регистарот на странски 
организации под рег. бр. 91 ја запиша странската фон-
дација "ХАНС ЗАЈДЕЛ" со седиште во Минхен, Репу-
блика Германија. 

Седиштето на подружницата на странската фонда-
ција "ХАНС ЗАЈДЕЛ" е во Скопје, ул. "Партение 
Зографски" бр. 83. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та во РМ е г-дин Робер Милчев - македонски држав-
јанин. 

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 
13/2000 од 19.7.2000 година запишува упис во региста-
рот на Здружени на граѓани и фондации и тоа следно-
то: 

Во регистарот на Здружение на граѓани и фонда-
ции од ЗГФ. бр. 13/2000 се запишува Основање на 
здружение на граѓани "Здружен Општински фудбал-
ски сојуз" Кичево од Кичево со седиште во Кичево на 
ул. "М. Тито" бб. во спортската сала "Јанко Михајло-
ски-Јанчица" Кичево. 

Лица кои се овластени да го претставуваат здруже-
нието "Здружен општински фудбалски сојуз Кичево" 
од Кичево се Милан Стојкоски и Веле Стефаноски од 
Кичево. 
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Основни цели и задачи на Здружението - Здружен 
општински фудбалски сојуз Кичево од Кичево се: Раз-
вој и унапредување на фудбалот на ОФС, грижа за 
создавање материјални и други услуги за развој во 
фудбалот, унапредување на основните и стручната ра-
бота во фудбалот, унапредување на соработка со дру-
гите ОФС и други спортски организации во РМ, обез-
бедување на права и обврски на фудбалските судии и 
судењето, обезбедување на права и обврски на трене-
рите во стручната работа, обезбедување на доследна 
примена на правилата и пропустите на членките и 
членствата, унапредување на фудбалот преку органи-
зирање повеќе активности, како со стручна така и со 
променета работа со сите категории, пионери, кадети, 
младинци сениори, организирање на работа на пионе-
ри каде преку фудбалските клубови кои се такмичат 
во сите степени на натпреварување преку повеќе гру-
пи кои се под стручен надзор на школување тренери. 
Преку организирање на разни турнири и натпревари 
со одредени наградување, а со кадетите'преку органи-
зирање на пријателски натпревари во третата маке-
донска лига, каде припаѓаат нивните екипи за такми-
чење и со нив ќе се препорача работење на школува-
ни стручни лица, постојано натпреварување со мла-
динските екипи во втора Македонска лига пред нат-
преварот за сениорите и регионалното такмичење на 
екипите од третата Македонска лига, активирање на 
Општинската фудбалска лига за сениори и преку ре-
довно такмичење, добивање на права на ОФЛ-Кичево 
кој ќе игра во квалификации за повисок степен на 
натпреварување во третата Македонска лига. 

Здружението Здружен општински фудбалски сојуз 
"Кичево" од Кичево стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 19.7.2000 година. 

Од Основниот суд Кичево, ЗГФ. бр. 13/2000. 
(31027) 

Се запишува промена на името на Здружението на 
граѓани женски ракометен клуб "Партизан" од Киче-
во, во регистарот на Здружението на граѓани и фонда-
ции, така што во иднина ова Здружение на граѓани ќе 
го носи името "ЖЕНСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ 
КИЧЕВО" од Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево, 3. Рег. бр. 14/99. 
(31022) 

Основниот суд во Кочани со\ решение Зг. бр. 
12/2000 год. од 4.9.2000 година, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Здружение-
то на граѓани "Асоцијација Перспектива", со седиште 
во Кочани, ул. "К. Маркс" бр. 42. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
претседателот на здружението Диме Атанасов од Ко-
чани, ул. "Д. Влахов" бр. 98-1-3. 

Работата и активностите на здружението се одне-
суваат на следните дели и задачи: Вклучување на гра-
ѓаните од регионот преку различни облици на актив-
ностите кои ќе овозможат размислување и дејстување 
во согласност со современите научни, културни и-де-
мократски достигнувања, развивање на форми на со-
работка помеѓу граѓаните од различна национална 
припадност во Унапредувањето, осовремувањето и 
развојот на воспитно-образовната дејност. 

Здружението на граѓани "Асоцијација Перспекти-
ва", стекнува својство на правно лице од 4.9.2000 годи-
на. 

Од Основниот суд во Кочани. (32734) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 26/2000 се запишува Здружение-
то на граѓани под име: Спортско друштво "Билјана" 
од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: популаризаци-
ја на спортот кај младите, прифаќање и организира-
ње на заинтересираните преку разни форми на делу-
вање, омасовување како на натпреварувачкиот така и 
на рекреативниот спорт, каок и преземање на други 
активности од интерес на членството. 

Седиштето на здружението е на ул. "Радојца Нови-
чиќ" бр. 18, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Никола Трајкоски. 

Од Основниот суд во Охрид, 3. Рег. бр. 26/2000. 
(32440) 

Со решение Згф. бр. 40/2000 од 30.06.2000 год. во 
регистарот на Здружнија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр. 40 за 2000 
година се запишува: 

- Здружение за социјална иницијатива -Зрак -
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на Личка бр. 
41, во Штип, а здружението, ќе дејствува на територи-
јата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (32678) 

Во судскиот регистар на Здруженијата на граѓани 
и фондации што се води при Основниот суд во Него-
тино е извршен упис на Здружението на граѓани Рако-
метен, клуб "Кабли-Неготино" од Неготино со овла-
стено лице за преставување и застапување Ѓорѓиев 
Илија од Неготино од Рег. бр. 9/2000 година. 

Од Основниот суд во Неготино. (32736) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 30 за 2000-та година се врши упис на 
основање на Здруженија на граѓани со име Фудбалски 
клуб "Пелагонија" од е. П. Рувци. 

Како основни цели и задачи на клубот се: развој на 
спортот и физичката култура во општината, развој и 
усовршување и унапредување на фудбалот, примена 
на правилата и прописите на фудбалската игра, сора-
ботка со органите и телата на ОФС и ФСМ, обезбеду-
вање на услови за регуларно првенство и одигрување 
на првенствените фудбалски средби, контакт и сора-
ботка со останатите фудбалски клубови, организира-
ње на пријателски натпревари и турнири, подобрува-
ње на статусот на фудбалерите и фудбалските работ-
ници и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во е. П.Рувци. 
Лица овластени за застапување и претставување 

на клубот се Александар Шутески - претседател и 
Тони Пашоски - директор - секретар на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (32890) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 29 за 2000-та година се запишува 
упис на измена на актот за основање на здружението 
на граѓани со име Фудбалски клуб "ШКЕНДИЈА" е. 
Црнилиште регистрирано со решение Рег. Згф. бр. 
59/99 од 21.01.1999 година во однос на лицето овласте-
но за застапување и претставување на клубот така 
што наместо Амедоски Бајрам од е. Црнилингге како 
овластено лице за застапување и претставување на 
клубот се запишува Исмаилаки Алиу од е. Црнилипгге 
- претседател на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (32892) 

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓа-
ни и гондации под Згф. бр. 10/2000, Здружение на гра-
ѓани со име Еклошко друштво "ЈАВОР" од Радовиш 
кое е основано заради заштита на шумите во општи-
ните Радовиш, Подареш и Конче. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Ра-
довиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се 
наоѓа во Радовиш на ул."Маршал Тито" бб. 

Од Основниот суд во Радовиш. (32891) 
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Основниот суд во. Св.Николе со решение Згф. бр. 
3/2000 од 21.02.2000 година во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име "ИЗ-
ГРЕЈСОНЦЕ" основано заради развивање и унапре-
дување на младинското ангажирање во РМ. 

Здружението ќе дејствува на територијат на РМ, а 
. со седиште на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 32/1, Св. Ни-
коле. 

Од Основниот суд во Св;Николе. (32741) 

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 
10/2000 од 11.05.2000 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име 
Здружение на одгледувани на крави основано заради 
поширок заеднички интерес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
општина Св.Николе и Лозово, а со седиште на ул. 
"Ленинова" бр. 53, Св.Николе. 

Од Основниот суд во Св.Николе. (32742) 

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 
11/2000 од 28.06.2000 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име 
Друштво за наука, уметност и културна иницијатива 
Св.Николе кое е основано да создава услови за 
непречен развој на културата, науката и уметноста на 
територијата на општина Св.Николе и Лозово. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
општина Св.Николе и Лозово, а со седиште на ул. 
"Пл.Илинден" бб, Св.Николе. 

Од Основниот суд во Св.Николе. (32743) 

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 
12/2000 од 03.08.2000 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име 
Градски фудбалски клуб "ОВЧЕ ПОЛЕ - МЕСНА 
ИНДУСТРИЈА" Св.Николе, кое е основано за 
остварување на нивните цели во областа на 
фудбалскиот спорт во согласност со уставот и 
законот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
општина Св.Николе, а со седиште на ул. "Кочо 
Рацин" бб, Св.Николе. 

Од Основниот суд во Св.Николе. (32744) 

ЛИКВИД АЏИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1268/99 од 23.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "ТАМАМЕД" д.о.о. од Скопје, ул. "Душко Бој-
ковски" бр. 6 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
273702. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гај-
иќ од Скопје, тел. 362-125 и 650-621. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (32821) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1306/99 од 24.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ус-
лужно, трговско претпријатие "ЛЕМИГО" ц.о. од 
Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 39/9, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601 -292701. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гај-
иќ од Скопје, тел. 362-125 и 650-621. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1612/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија угостителст-
во и туризам "ПЛАВА ЛАГУНА" п.о. експорт-импо-
рт од Скопје, ул. "Ѓорѓи Капазов" бр. 16/3-1, Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-103293. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гај-
иќ од Скопје, тел. 362-125 и 650-621. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, гГнајдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-

ледната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1664/2000 од 03.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на стока и патници, промет на 
големо и мало со прехранбена и непрехранбена стока 
"ЕУРОКУЌА" ц.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџиваси-
лев" бр. 52/9, Скопје, со жиро сметка 40100-601-312383. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гај-
иќ од Скопје, тел. 362-125 и 650-621. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32818) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 448/2000 од 16.06.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет на големо и мало 
"ФЛУИД" од Скопје, ул. "Иван Цанкар" бр. 155 а, 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-281433. 

За ликвидатор се определува лицето Андоновски 
Митко од Скопје, ул."Исаја Мажовски" бр. 36/2-2 тел. 
335-634. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите, према претпријатието во ликвидација во рок од 

. 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1727/2000 од 05.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "ВИ- ВА" д.о.о. експорт-им-
порт од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 54, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-165762. 

За ликвидатор се определува лицето Андоновски 
Митко од Скопје, ул."Исаја Мажовски" бр. 36/2-2 тел. 
335-634. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 964/99 од 02.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, трговија на големо и мало 
д.о.о. увоз-извоЈ "ВЕДАС - КОМПАНИ" од Гостивар, 
ул. "Железничка" бр. 39, Гостивар, со жиро сметка 
41510-601-36628. 

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане, 
ул." Бранко Станоевиќ" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33327) 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1649/2000 од 26.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ПЕГ" п.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 305 б, Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-256211. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја од Скопје, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците Да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31349) 

.Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 606/99 од 21.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ВАСТРЕЈД"д.о.о. од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" 
бр. 24 а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-112504. 

За ликвидатор се определува лицето Славица Кен-
кова. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1746/2000 од 15.06.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "КИ-
РЕ КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Благоја Стојановски" бр. 3/33, Скопје, со жиро смет-
ка 40110-601-292369. 

За ликвидатор се определува лицето Костевски 
Кирче од Скопје, ул."Благоја Стефковски" бр. 3/33. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 596/99 од 08.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, промет и услуги "ЕЛЕК-
ТРО АТЛАНТИК" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Востаничка" бр. 122, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-330408. 

За ликвидатор се определува лицето Јармов 
Кирил од Скопје, ул."Востаничка" бр. 122, тел. 215-
399. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и промет 
"ДЕИЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Лерин-
ска" бр. 21 б, Скопје, со жиро сметка 40120-601-232200. 

За ликвидатор се определува лицето Силвана Ми-
лева од Скопје, ул."95" бр. 67. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 602/2000 од 14.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка; над должникот 

Претријатие за производство, промет и услуги 
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"СТИЖ" од Куманово, ул. "Прохор Шински" бр. 11, 
Куманово, со жиро сметка 40900-601-52069. 

За ликвидатор се определува лицето Цветковски 
Јане од Скопје, ул."Теофан Економов" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите прбма претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и 
доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР -
ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи Крап-
чев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-309526. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул."Народен Фронт" бр. 5/55, тел. 221-307. 

Се повикуваат доверителите »на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава/ 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33321) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 598/99 од 13.06.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"РЕС УЛ КОМЕРЦ" д.о.о. од Гостивар, е. Дебреше, 
со жиро сметка 41510-601-17772. 

За ликвидатор се определува лицето Џеват Хами-
ти од Гостивар, е. Дебреше. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниов суд Скопје I - Скопје. (32746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 899/99 од 05.07.2000 година, 
ТП "Ивел Травел Емил Страхилов" ДООЕЛ - Скопје 
е заклучена ликвидционата постапка над должникот 
Трговско друштво за туризам и агенциски услуги 
"Ивел Травел Емил Страхилов" ДООЕЛ експорт-им-
порт - Скопје со седиште на ул."Ташкентска", бр. 4 а, 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32000) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 

дел од КП бр. 7/59-1, нива 6 класа, на м.в. "Млаки", во 
површина од 2250 м2, заведена во ПЛ бр. 379 за КО 
Беловиште, сопственост на Вадији Ферат и Авдији 
Шазивар од ^Беловиште, за купопродажна цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купува-
ње, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, Кеј 
"Братство" бр. 5-А. (33331) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
317, нива 5 класа, на м.в. "Игралиште", во површина 
од 4235 м2, и нива 6 класа во површина од 1600 м , опи-
шано по ПЛ бр. 148, на КО Лавце, сопственост на Џе-
лили Рефик Касам од с.Селце - Тетово, за цена од 
816.900,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
лимено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (33356) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 651/2000 од 25.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "СУ -
ПЛАН" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Желез-
ничка" бр. 35, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
324888. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Бе-
лически од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 72/2- а. ^ 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. * 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.' (32801) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
413, на м.в. "Падина", нива 3 класа, во површина од 
2940 м2, опишано во ПЛ бр. 499, на КО Боговиње, соп-
ственост на Зулфи Еипрефа Шабан од е. Боговиње -
Тетово, за цена од 558.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (33361) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 5981 овошна градина 1 класа на м.в. "Балтепе", во 
површина од 906 м2, заведена во ПЛ бр. 6935 за КО Те-
тово, сопственост на Блажески Томо од Тетово, за 
вкупна сума од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште имаат право на пр-
венствено купување, да во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво С , е р а ф и м о в с к и , Тетово, ул. "ЈНА" бр. 

(32940) 
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Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4569, 
план 009, скица 009, во м.в. "Голи Газ", нива, класа 5, 
во површина од 1608 м2, КО Кавадарци, 1 (вон) еви-
дентирано во ИЛ бр. 3086, КО Кавадарци, Г (вон) из-
даден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавада-
рци, сопственост на Делов Петре Горѓи, ул. "Ресав-
ска" бр. 12, Кавадарци, за купопродажна цена од 
40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кава-
дарци. , (33340) 

Се продава земјоделско земјиште, нива, построена 
на КП бр. 1611 и 1612, план 9, скица 18, на м.в. 
"Проладиште", нива 3 класа, со површина од 1873 и 
3440 м2, за КО Неготино, сопственост на Османи Лок-
мана Абдилкадри од е. Неготино, Гостивар, за цена од 
128.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноски" бб, Гос-
тивар. (32900) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Возарци, 
Кавадарци, КП бр. 697, план 004, скица 007, м.в. "Цре-
шнево ", култура - нива, класа 5, со вкупна површина 
од 6823м2, во сопственост на Ѓорѓи Давчев од Кавадар-
ци, видно од ИЛ бр. 263, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи чие земји-
ште граничи со земјиштето'што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат,за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (33344) 

класа 6 со површина од 5885 м2 пасиште на КП бр. 
2455 дел 3 на м.в. "Црвен" класа 5 со површина од 
1000 м2сите заведени во ПЛ бр. 1487 за КО Ресен, соп-
ственост на продавачот Салиевска род. Ипчевска 
Сулејман Нурије од Ресен, за цена од 620.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се .продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. с (33335) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 
бр. 712/7, план 6, скица 7, м.в. "Бела Земја", култура 
нива, класа 3, површина 350 м2 во КО Мралино, сопст-
веност на Петровски Александар од Скопје, ул. "Ти-
тоградска" бр. 8, по цена од 10 ДЕМ за м2, во денарска 
противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата,, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. 

(32756) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија 
Парцела бр. 279/3, во м.в. "Над село", интезивно лозје 
со површина од 4000 м2, во КО Курија, сопственост на 
Јованов Петар од Кавадарци ул."Словенска" бр. 22, 
цена на продажба 96.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваново на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (32932) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
КП бр. 390, дел 3, план 005, скица 004, м.в. "Смоквинка-
та", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 
3741 м , во сопственост на Палитов Коле од Кавадарци, 
видно од ИЛ бр. 777, издаден од РГУ Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (33349) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон Парцела бр. 2373, во м.в. "Прогон", интензивно 
лозје со површина од 3979 м2, во КО Неготино сопст-
веност на Пашлаков Дионис од Неготино, ул."Даме 
Груев" бр. 112, цена на продажба 96.260,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваново на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (32936) 

Се продава земјоделско ̂ земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2454 дел 1 на м.в. "Црвен" класа 4 со површина 
од 4784 м2 нива на КП бр. 2455 дел 3 на м.в. "Црвен" 

Се продава земјоделско земјиште КО Неготино 
Парцела бр. 2933, во м.в. "Манастирот", интензивно 
лозје со површина од 1490 м2, во КО Неготино, вон, 
една идеална третина од Парцела бр. 2934, во м.в. 
"Манастирот", нива, со површина од 4651 м2, во КО 
Неготино, сопственост на Кушев Илија од Неготино, 
ул."Маршал Тито" бр. 31, цена на продажба 57.680,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-



15 септември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр.75 - Стр. 4737 

тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваново на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (32920) 

Се продава земјоделско земјиште за КО Тремник 
Парцела бр. 70/2, во м.в. "Провалиите", нива со повр-
шина од 2280 м2, во КО Тремник, Парцела бр. 70/3, во 
м.в. "Провалиите", неплодно со површина од 624 м2, 
во КО Тремник, Парцела бр. 70/3, во м.в* "Провалии-
те", нива со површина од 9 74 м2, во КО Тремник, соп-
ственост на Рустемов Сабадин од с.Тремник, Неготи-
но, цена на продажба 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваново на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (32925) 

Цуна Митковска од е. Долани, Штип го продава 
следниов недвижен имот - 1.нива во мв."Чапканова 
Чешма" на КП бр. 508, класа 5, со површина од 5119 
м2, 2.под објект во мв."Село" на КП бр. 511, со повр-
шина од 106 м2,3. Двор во мв. "Село" на КП бр. 511, со 
површина од 500 м2, 4. Нива во мв"Село" на КП бр. 
511, класа 5, со површина од 1874 м2, 5. Нива во 
мв."Село" на КП бр. 512, класа 5, со површина од 455 
м2. Опишаниот имот е евидентиран во ПЛ бр. 305 за 
КО Долани. 

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, 
со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр. 
5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани 
за купување. (32903) 

Се продава земјоделско земјиште со површина од 
540 м2, односно 1/10 идеален дел од нива построена на 
КП бр. 4457/79-1 на мв. "Бунарче", нива од 1 класа во 
површина од 5407 м2, заведена во ПЛ бр. 3436 за^КО 
Гостивар сопственост на 1/2 идеален дел е на Ѓапи 
Есат Јилмаз од Гостивар за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваново на огласот во "Службен весник на Р М \ 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски од Гостивар, кеј 
"Братство и Единство" бр. 41. (33338) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасоши бр. 814096/95 издаден од УВР - Скопје на 

име Рушидов Беким ул. О. Кершовани бр. 10,Скопје. 
Пасош бр. 956694/96 издаден од УВР - Скопје на 

име Бучи Африм бул. Македонско Кос.бриг. 44/7, 
Скопје." , (33144) 

Пасош бр.918193 издаден од УВР - Скопје на име 
Костовски Киро ул. С. Петков бр. 51, Скопје. (33163) 

Пасош бр. 1223422 на име Сулејмани Арбен е. 
Равен, Гостивар. (33176) 

Пасош бр. 1011805 на име Сулејмани Медиме е. 
Равен, Гостивар. (33177) 

Пасош бр. 0769443 на име Зенго Решит ул."И. 
Уштелница"бр. 80, Дебар. (33184) 

Пасош бр.0364757 на име Латиноска Цветанка 
ул." Р.Новичиќ" бр. 238 ,Охрид. (33185) 

Пасош бр. 0604886 издаден од УВР - Скопје на име 
Драган Јосифовски ул. Партизанска бр. 8/2,Скопје. 

Пасош бр. 1132340 издаден од УВР - Прилеп на 
име Ангел Антонио Цастило Родригуес е. Дебреште, 
Прилеп. (33219) 

Пасош бр. 623621/95 издаден од УВР - Скопје на 
име Фатмир Јусуфи е. Г. Свиларе ,Скопје. (33242) 

Пасош бр. 395352 на име Оџа Ајри ул."ЈНА" бр. 
57, Струга. (33318) 

Пасош бр. 1069854 издаден од УВР Скопје на име 
Џелал Зибери е. Грчец, ул."102н бр. 59,Скопје. (33822) 

Цасош бр. И06162 на име Беќир Лизабет 
ул. "Горѓи Пенков "бр. 5 б,Скопје. (33823) 

Пасош бр. 0390476 на име Јусуфовски Сулеман 
ул."Ѓ.Пенков" бр. 6 а ,Скопје. (33824) 

Пасош бр. 1153202 на име Муртезоска Дрита, е. 
Подгорци, Струга. (34836) 

Пасош бр. 1032096 издаден од УВР - Скопје на име 
Маја Мицевска, бул."Партизански одреди" бр. 18/2-12, 
Скопје. (33368) 

Пасош бр. 703999/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Мара Исаја, ул."Народен Фронт" бр.13/19,Скопје.33470 

Пасош бр. 1123734/98 издаден од УВР-Скопје на 
име Силјановски Горан, ул."4 Јули"бр. 2 а,Скопје.33476 

Пасош бр. 1378377/00 издаден од УВР-Скопје на 
име Неџбедин Рахмановиќ, ул."146 бис" бр. 12 а, Ско-
пје. (33479) 

Пасош бр. 942685/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Срѓан Бишевац, бул. "АСНОМ" бр.42/1-8,Скопје. 

Пасош бр. 283589/94 издаден од УВР - Скопје на 
име Елдеза Јашаровска, ул."Скупи 12" бр. 1,СкопЈе. 

Пасош бр.971731/97 издаден од УВР-Тетово на име 
Сафет Адеми, е. Г. Речица, Тетово. (34211) 

Пасош бр. 1047468/97 издаден од УВР - Тетово на 
име Мамути Фериде, е. Боговиње, Тетово. (34330) 

Пасош бр. 1246912/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Зилфо Абдиовски, ул." Ј. Сан дански" бр. 109/2-3, 
Скопје. (34341) 

Пасош бр. 536317/94 издаден од УВР - Скопје на 
име Сашо Трајовски, е. Вујковци, Скопје. (34394) 

Пасош бр. 1232535 издаден од УВР - Скопје на име 
Ибиши Неџат, ул. "153" бр. 111, Скопје. (34650) 

Пасош бр. 1240893 на име Јорданова Милкица, ул. 
"Б.Даневи"бр. 12/5, Штип. (34671) 

Пасош бр. 1049419 издаден од УВР - Скопје на име 
Трпкоски Христаки, ул. "Њуделхиска" бр. 2/3-16, Ско-
пје. (34678) 

Пасош бр. 1270116 на име Рустемовски Беким, ул. 
"Босанска "бр. 48, Битола. (34692) 

Пасош бр. 1066544/97 издаден од УВР - Скопје на 
име Џаферовски Заим, е. Студеничани, Скопје.(34709) 

Пасош бр. 0966086 на име Шамакоски Сенат е. Ка-
натларци, Прилеп. (34727) 

Пасош бр. 807486 на име Благојчо Бучков, е. Цера, 
Кочани. (34746) 

Пасош бр. 1185329/99 на име Мамуди Навија, ул. 
" Скопска" бр. 23, Струга. (34753) 

Пасош бр. 0743223 издаден од УВР - Скопје на име 
Ира Рецепи, ул. "3. Марку" бр. 54, Скопје. (34755) 

Пасош бр. 677767 на име Алиу Јусуф, е. Форино, 
Гостивар. (34764) 

Пасош бр. 676575 на име Амет Шериоф е. Градец, 
Скопје. (34773) 

Пасош бр. 0508054 на име Драган Цветановски, ул. 
"Илинденска" бр. 65, Пробиштип. (34787) 

Пасош бр. 1209281 на име Ласко Арсовски, ул. 
"Илинденска" бр. 103, Кавадарци. (34794) 
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Пасош бр. 339482 на име Надежда Пресилска, ул. 
"Херцеговина" бр. 44, Битола. ,, (34797) 

Пасош бр. 1438732/00 на име Недев Атанас, е. Чи-
флик, Демир Капија. (34819) 

Пасош бр. 0871782 на име Маркова Трајанка, е. Д. 
Дисан, Неготино. (34821) 

Пасош бр. 267127 на име Садики Ридван, е. Склуп-
чане, Куманово. • (34832) 

Пасош бр. 0441158 на име Купа Шкелќим, Дебар. 
Пасош бр. 0176546 на име Кручишта Скендер, ул. 

" 1 Мај" бр. 9, Дебар. (34876) 
Пасош бр. 1262496 на име Мехмеди Љуљаим, е. Гр-

ешница, Кичево. (34877) 
Пасош бр. 1423231 на име Тренчовски Тони, е. Гра-

дско, Баландовци бр. 93, Струмица. (34879) 
Пасош бр. 0984522 на име Ќосев Влатко; е. Стоја-

ково, Гевгелија. (34881) 
Пасош бр. 1075457 на име Садрији Џезми, е. Чер-

кези, Куманово. (34882) 
Пасош бр. 784728 на име Лена Валон, е. Радолиш-

та, Струга. . (34884) 
Пасош бр. 1138819/98 на име Реџаил Алии, е. Чер-

кези, ул."Маршал Тито", Куманово. (34886) 
Пасош бр. 0338347 на име Емини Реис, е. Грнчари, 

Ресен. (34887) 
Пасош бр. 949421 да име Алиов Екрем, ул. "Марш-

ал Тито" бр. 1, Неготино. (34890) 
Пасош бр. 219574/94 на име Ејуп Сервет, ул."Чедо 

Филиповски" бр. 15, Струга. , (34891) 
Пасош бр. 843946 на име Османов Дестан, е. В. Ма-

ала, Струмица. (34893) 
Чекови од тековна сметка бр. 11185586 од бр. 

4160828 до 4160834 и 4160841 издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Битровска Елеонора,Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 11658564 бр. 
0010604938622, 4162951, 4162955, 4162956, 4162958, 
4162959 и 41622960 на име Соколов Сашо, Скопје. 

Работна книшка на име Нешовска Лела,Скопје. 
Работна книшка на име Данчевска Лилјана,Скопје. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Драги 

Милановски, Скопје. (33129) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Тодо-

ровски Трајнчо, Скопје. (33158) 
Воена книшка 5-079888 на , име Роберт Емин, 

Скопје. (33829) 
Свидетелство за 8 одд. на име Беќир Халими, 

Скопје. (33831) 
Избирачка легитимација издадена од Скопје на 

име Хусен Царо бул.Парт. одреди бр. 15/2-11, Скопје. 
Избирачка легитимација издадена од Скопје на 

име Ајтен Царо бул.Партиз.одреди бр. 15/2-11, Скопје. 
Избирачка легитимација издадена од Скопје на 

име Игор Алексовски, ул. В. Горгов бр. 29/2-23, 
Скопје. (33155) 

Избирачка легитимација издадена од Скопје на 
име Аднан Халим, ул. Ќ. Либкнехт бр.4/2-7,Скопје. 

Избирачка легитимација на име Љубинка Пекев-
ска ул." А.Тасевски" бр. 22 а, Скопје. (33830) 

Чекови од бр. 1401670 до 1401674 и од 3710585 до 
3710586 издадени од Комерцијална Банка АД Скопје 
на име Перо Колевски, Скопје. (34627) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Тасеска Елена, Скопје. (33337) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Петковски Доце, Скопје. (33375) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓи-
ев Ѓоко, Скопје. (33407) 

Работна книшка издадена од Крива Паланка на 
име Стоиловски Зоран, Крива Паланка. (33456) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Миев-
ска Ана, Скопје. (33482) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Трајко-
вска Стојка, е. Стајковци, Скопје. (33623) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Неби 
Шефкет, Скопје. (34271) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Рецеп 
Бајрамовски, Скопје. (34373) 

Работна книшка на име Селимовски Исеини, 
Скопје. (34622) 

Работна книшка на име Тодов Стојан, Гевгелија. 
Работна книшка на име Томислав Гаврилов, е. Гр-

довци, Кочани. (34651) 
Работна книшка на име Наум Крстев, ул. "Енгел-

сова" бр. 17, Кочани. (34653) 
Работна книшка на име Петровска Андријана, Де-

лчево. (34658) 
Работна книшка на име Наумовска Јана, Саса, 

Делчево. (34660) 
Работна книшка на име Асија Камберова,Прилеп. 
Работна книшка на име Јаковлеска Славица, ул. 

"В.Стојановски" бр. 34, Прилеп. (34696) 
Работна книшка на име Лилијана Тигарова, е. 

Конче, Радовиш. (34708) 
Работна книшка на име Горан Божиноски, с.Изв-

ор, Кичево. . (34711) 
Работна книшка на име Неџат Сулимани, Кумано-

во. ч (34717) 
Работна книшка на име Јованова Татјана, ул. "В. 

С Бато" бр. 19, Радовиш. (34777) 
Работна книшка на име Чеменкоски Јане, Коњско, 

Радовиш. " , (34782) 
Работна книшка на име Калиќи Леонора, е. Веле-

шта, Струга. (34785) 
Работна книшка на име Каранфиловска Даниела, 

Гостивар. (34804) 
Работна книшка на име Хисмет Саљим,Куманово. 
Работна книшка на име Гоце Наумовски,Струга. 
Работна книшка на име Андреев Јосиф,Велес. 
Работна книшка на име Митрова Евда, ул."Горче 

Петров" бр. 8, Гевгелија. Ѓ34843) 
Работна книшка на име Прокопова Марија, Ресен. 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Лидија,Прилеп. 
Работна книшка на име Василески Илија, Прилеп, о 
Сведителство; за 3 година на име Костадинова 

Илинка, Радовиш. (34775) 
Свидетелство за положен завршен испит издадено 

од ГУЦ " Здравко Цветковски "Скопје на име 
Бенедети Катерина , Скопје. (33351) 

Свидетелство за 4 одд издадено од ОУ во нас. 
Даме Груев - Скопје на име Селмани Сунај, Скопје. 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Дрита" е. 
Рашче на име Шенаси Рамети, Скопје. (33471) 

Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и свидетелство за 
положен завршен испит издадено од екон. учил. 
"Моша Пијаде " Скопје на име Белкоски Алексадар, 
Скопје. (34199) 

Свидетелство за 8 одд. на име Ристовски Маријан-
чо е. Габревци, Радовиш. (34&43) 

Свидетелство за 8 одд. на име Јанкова Лила, е. 
Злетово, Радовиш. (34645) 

Свидетелство за 2 година на име Атанасовски Ацо 
Мостица, Кочани. (34655) 

Свидетелство на име Михајловиќ Јасмина, Кума-
ново. (34о61) 

Свидетелство на име Георгиевски Орце е. Тамин-
ци, Крива Паланка. (34663) 

Свидетелство на име Мирјана Атанасова, Штип. 
Свидетелство на име Јусуфовски Р. е. Лажец, 

Битола. (34688) 
Свидетелство за 8 одд. на име Саније Хисени, 

Тетово. (34699) 
Свидетелство на име Герасимова Жаклина, Коча-

ни. (34713) 
Свидетелство на име Трајковски Ванчо, Пехчево. 
Свидетелство на име Болмановик Данка, Пехчево. 
Свидетелство на име Јашари Ремзи,Куманово.34724 
Свидетелства од 5 до 8 одд. на име Фатмире Јахја, 

Тетово. (34728) 
Свидетелство за 6 одд. на име Нухи Вете,Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Спасова Славица е. 

Конче, Радовиш. (34740) 
Свидетелство за 2 година на име Богданов 

Далибор е. Облешево, Кочани. (34748) 
Свидетелство на име Дзалевска Бистра,Берово. 
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Свидетелство на име Героска Светлана,Тетово. 
Свидетелство на име Алиу Икмете е. Чегране, 

Гостивар. (34766) 
Свидетелство на име Одзов Ибраим с.Црник, 

Пехчево. (34779) 
Свидетелство на име Мефаил Абдулов е. Црник, 

Пехчево. (34780) 
Свидетелство на име Јасмина Николовска е. 

Сакулица, Кратово. (34781) 
Свидетелство на име Димова Сања ул. "Првомај-

ска" бр. 3/19,Велес. (34791) 
Свидетелство на име Ѓорѓиевска Сузана с.Неготи-

но, Велес. (34793) 
Свидетелство на име Дешмире Ибески с.Дебреше, 

Прилеп. (34801) 
Свидетелства од 1 до 4 година на име Имери 

Зенули, Тетово. (34803) 
Се огласуваат за неважни следните изгубени 

избирачки легитимации 
Лакинска Благородна, Џ. Кенеди 28-1/19; Лакин-

, ски Јован, Џ. Кенеди 28-1/19; Александра Минчева Лу-
' кик, Н. Фронт 23/2/16; Иваноски Глигор, Р. Луксем-

бург 20; Ивановска Ана, Р. Луксембург 20; Стојанка 
Гудивсја; Андоновска Снежана ул. Тале Христов 3/58; 
Миртиќ Еди, ул. Љ. Стоилковиќ 29, Ск.; Адиљ Мур-
тиќ, Дижонска бр. 122, Ск.; Шеки Муртиќ, ЈБубе Сто-
илковиќ 29, Ск.; Андоновски Тасе, ул. Тале Христов 
3/58; Ласкарци, Аслани Измет; Мемети Ѓукри, е. Лас-
карце; Ердуан Демири, Љубин; Глумово, Ресмије Еју-
пи; Глумово, ХамдиЈе Ејупи; Глумово, Мамудие ЕЈУ-
ПИ; Глумово, Ејуп Ејупи; Матка, Мубедин Илази; Ас-
лани Емине, Ласкарци; Ајрие Рамадани, Матка; Али 
Сулајдин, Љубин; Насер Јакупи, е. Глумово; Ќенан Де-
мири, Сарај, Љубин; Мемети Авди, е. Ласкарце; Рауф 
Амзовски, Сарај; Ертан Демири, Љубин; Фердес Де-
мири, Љубин; Аслани Камбер, Ласкарци; Аслани Са-
фије, Ласкарци; Сарај, Нуки Емин; Ракибе Бејули, 
Ласкарце; Р. Бранковиќ Матевска, ул. Варпавска 19/3-
5; Марика Анчева, ул. Никола Русински 10; Глумово, 
Орхан Јакуи; Матка, Сефер Рамани; Матка, Вергим 
Беслими; Матка, Февзие Синани; Никола Ушчинов-
ски, ул. драмовска 4/1-13; Меметои Шукри, е. Ласкар-
це; Фатиме Јакупи, е. Глумово; Али Исније, Љубин; 
Рецеп Јакупи, е. Глумово; Сали Ханифе, е. Ласкарци, 
Нуринам Мемети, е. Ласкаше; Мемети Ѓилтене, е. 
Ласкарце; Самир Демири, Љубин; Глумово, Џемали 
Ејуни; Мемети Авуше, е. Ласкарце; Пајазит Синани, 
Матка; Ирфет Јакупи, Глумово; Халит Касами, Сарај; 
Ласкарци, Аслани Феми; Глумово, Нусрет Јакупи; 
Глумово, Јубамете Мурати; Мемети Сабит; е. Ласкар-
ци, Глумово, Кефсере Јакупи; Аслани Хасит, Ласкар-
це; Борис Мисирков, ул. Ж. Зрењанин 124; Петковски 
Александар, Орман, Ск.; Агим Џафери, Косовска 
Бригада 59; МаЈа Бајатоска, Љ. Петровиќ 45; Сенас 
Сакир, Б. Перович 924 Ск.; Смиљковска Марина, ул: 
М. Димитров 29; Јакимовски Борко, ул. Моша Пијаде 
2/7, Кр. Паланка; Душан Митровски, ул. X. Карпош, 
Кр. Паланка; Ружа Митровска; ул. X. Карпош, Кр. 
Паланка; Димтриевски Миле, е. Герман; Митровска 
Благица, ул. X. Карпош 14; Монева Јулијана; Павлов-
ска Радица; Цветанка Петреска; Стојанов Петар, 
Илинденска 7/16; Трајанова Благородна, Зрновци; То-
дор Трајанов, Зрновци; Трајанов Гоце, Зрновци; Ни-
коловски Илчо, е. Панчарево; Георгиева Виолета, П. 
Бригада, Кочани; Трајовска Лидија, М. Милановач-
ка; Јовановски Стојан, Кнежево; Богатиновска Маке-
донка, М. Ацев, Кратово; Мадиде Бакали, бр. 1,1 влез 
ЈНА; Османоски Бајрам, Бејаза, Поедгорци; Нафиза 
Весели, ЈНА 129, Струга; Илкова Босилка, Славе Бе-
товски 8; Ридов Киро, Висесница 6; Русковска Магда, 
Банско 241; Паунова Наташа, Моноспитово 253; Со-
фија Стојанова, Банско 124; Најденова Лилјана, Мур-
тино 246; Вргов Павле, Моноспитово 125; Манева 
Жаклина, Моноспитово 373; Панова ЗуАка, Моноспи-
тово 278; Василев Дејан, Муртино 391; Јурчева Снежа-
на, Моноспитово 363; Горѓе Пандев, Банкско 94; Ја-
ким Костадинов, Дражево 41; Ангелакова Јасмина, Н. 

Н. борче 3, Струмица; Ангелакова Милка, Н. Н. Бор-
че; Давидова Екатеринаа, М. X. Ј. 12, Струмица; Поп-
василева Дајана, Радовиш; Емиш Јусеинов, Чалкали; 
Фанија Талевска, ул. Климент Охридски 16; Панајота 
Зајкова, Перо Тосев бр. 8А; Трајан Ангелковски, Мо-
гила; Ангелковска Цветанка, Могила; Петрија Ѓоруш-
ковска, Могила; Милан Ѓорушковски, Могила; Љупчо 
Шурбевски, Могила; Најдовска Лидија, Кравари; Бо-
шевски Драги, Р. Делчева 3/3; Надиме Ферзулова, До-
ленци; Лековска Билјана; Најдовски Владо, Кравари; 
Најдовска Фриза, Кравари; Велија Велиу, Загорје 23, 
Кичево; Стефаноски Зоран, Ужичка Република 8, Ки-
чево; Камиле Велиу, Загорје 23 Кичево; Тефика Аб-
диу, Зајас; Сафије Абдиу, Зајас; Рукије Абдиу, Зајас, 
Бајран Абдиу, Зајас, Селими Гзим, И. Акиоски 110, 
Кичево; Ајет Зекри, Зајас; Горески Благоја, 4-ти Јули 
8; Бесим Селими, И. Акиоски 110, Кичево; Рецеп Се-
лими, Колари; Шабаноски Осман, И. Акиоски 21, Ки-
чево; Трајкоска Росана, У. Реп. 45; Шекироски Екрем, 
Дабнички завој 128; Мучоски Неим; Хајроска Адита; 
Ахмедоска Беире; Ахмедоски Вебија; Алифоска Ар-
зија; Салифоски Бесим; Усеиноски Бего; Асамоски 
Амит; Бејзароска Невзатка; Мучоски Муфит; Ајради-
носка Ризатка; Рамески Абдурахман* Латифоска Му-
зеине; Асаноска Елвира; Мучоска Гулсана; Мифта-
роска Меменетка; Абазоска Нуртена; Ибеска Афија; 
Нурческа Ресмија; Мусоска "Уртиј а; Асаноска Бенда; 
Нурческа Зејнела; Бајрамоски Осман; Ахмедоска Бе-
га; Ахмедоски Абип; Абазоски Назмија; Алиоски 
Агим, Лисичани; Алчоски Негбудин; Нурчески Шеф-
кија; Мучоска Идаетка; Мучоски Амдија; Зенелоска 
Ѓултен, е. Борино, Крушево; Синаноски Муамер, е. 
Борино, Крушево; Хамити Рамиза, ул. Б. Миладинов-
Чи 214; Кадрија; Ќамил Ќа.; Мустафи Мустафа; Ариф; 
Апостолоска Гордана; Благича; Иванка; Драгослав; 
Димческа Зорича. 

Мичевски Бане, Тодор Паница 8; Ибраим Вене-
ловски, Фредерик Шопен 14; Беќировик Музафер, 
Мак. кос. бригада 7/19; Благе Митков; Спасеновски С. 
Јован, Н. Парапунов 1 23 Ск.; Трновски Жаре, Б. Го-
јаж 51; Лејковски Зоран, Асном 58-1/17; Тодоровски 
Јово, Анкарска 4 Ск.; Тодоровска Драгича, Анкарска 
4 Ск.; Кроневски Геле Петар, Братфорска 1-3/19; Кру-
невска Светлана, Братфорска 1-3/19; Трајановски Та-
јан, В. е . Бато 19/4/18: Јовановски Михаило, М. Чаков 
3-2/15; Ташулов Ташо ЈНА 4 Неготино; Ташулова Ма-
рика, ЈНА 4 Неготино; Ташулов Страшо, ЈНА 4 Него-
тино; Србакоска Менка, Е. Попоски 20; Каранфило-
ски Драган, Б. Кидрич 57/1; Каранфилоска Билјана, Б. 
Кидрич 57/1; Симјаноска Веса, е. Другово; Митевски 
Благојчо, Делчево; Анакиева Наташа, Габрово; Ата-
насовска Бранкича, Град; Николов Бранислав, Делче-
во; Јаневска Невенка, Тодоровчи; Ѓорѓиевска Анета, 
Косевоча; Ристевска Сунчича, Др. Стопаревиќ 39; 
Ѓурѓа Булјароска, А. Емин 403; Танаско Ристески, Ку-

Ѕатица; Никола Цаноски, Пештани Кема Адем, Г. 
[елчев 40; Кола Фирде, Г. Делчев; Радески Климе, Г. 

Враништа; Елмазоски Рамадан, Боровеч; Минафер, Г. 
Папрадник; Наседин АБДИОСКИ, Г. Папрадник; Нермин 
Ракипоски, Ц. Жупа; Ајрија Назифоска, Г. Папрадник; 
Рамизија Назифоски, Г. Папрадник; Таироски, г. Пап-
радник; Е. Тотиќ, Житоше; М. Нусевиќ, Житоше; А. 
Хадзовиќ, Житоше; Ц. Ибровиќ, Житоше; С. Нусевиќ, 
Житоше; 3. Нусевиќ, Житоше; 3. Пеоски Подвис; Е. 
Зорниќ, Житоше; А. Зорниќ, Житоше; А. Ибровиќ, 
Житоше; Р. Ибровиќ, Житоше; Р. Ибровиќ, Житоше; 
Трајчулески Трифун, Крушево; Жаклина П. Трајчуле-
ска, Крушево; Р. Мијовиќ, Житоше; М. Хајрединовиќ, 
Житоше; X. Тогаш, Житоше; Печковски Спиро, Ра-
довиш; Божановиќ Томислав, е. Иванковци; Николо-
ва Ѓурѓа, Сараевска 20 Гевгелија; Мустеников Алек-
сандар, Брака Досеви 27 Кавадарци; Митев Зоран, 
Партизанска 76 Д. Капија; Димчев Трајан, 4-ти јули 47 
Неготино; Карпужоски Митко, Добрејци; Карпужова 
Слободанка, Струмица; Пандева Јулшана, Пиперово; 
Ѓорѓиев Туше, е. Василево; Кочурева Роска, Моноспи-
тово; Џекова Трајанка, Секирник 182; Илкова Јулија, 
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Секирник 182; Арапова Антумета, Секирник 23; Па-
нов Виктор, Секирник 69; Стојанова Милка, Радово 
97; Стојкова Силвана, Секирник 37; Колева Лила, Ра-
дово 37; Мрмачовски Димитрија, Могила; Мирјана Ло-
патица, могила; Олга Сакумровска, Могила; Јелена 
Мешевска, Могила; Панта Пејовски, Могила; Митре 
Сакумровски, Могила; Лане Мрмачовска, Могила; Да-
ница Катарска, Могила; Добрица Петровска, Д. Груев 
105; Дејаноски Стојан, Другово; Исеини Тефик, Над. 
Пасино 39; Ангелески Милан, е. Орланци; Лазески 
Крсте, Рудничка 7; Симјаноска Смилјана, 4 јули 62; 
Илиоски Мирослав, М. У. Гина 21; Ангелеска Марија, 
Пресека бб; кочоски Александар, е. Белица; Кочоска 
Костадинка, е. Белица; Србакоски Стојмир, Е. 
Попоски 20 Кичево; Димоски Аце, Мак. Брод; 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од За-
конот за јавните набавки (^Сл.весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/09-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИ-
ОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија со седиште во Скопје на 
ул. "Комплекс банки" бб. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изведување на градежно занатски работи на новиот 
дел - приземје на Народна банка на Република Маке-
донија. 

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

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за градежно занатски работи на новиот дел-при-
земје на Народна банка на Република Македонија и 
тоа: 

- покривање на рамните непрооден тераси со бемо 
кров од алуминиумот профилиран лим, со максима-
лен пад од 3% поставен на потребна метална потконс-
трукција од бемо држачи, со обработка на сите пот-
ребни споеви и опшивки со челните и страничните ѕи-
дови и обработка на сите продори на кровот (боја по 
избор на инвеститорот): 

-горнониво " 112,60м2 

-долно ниво 695,00 м2 

Вкупно: 807,60 м2 ^ 870 м2 

- изработка и монтирање на хоризонтален лежеч-
ки олук од алуминиумот лим систем бемо сите пот-
ребни спојни средства, со можност за дилатирање и 
слој со постојните вертикални испуст, заедно со об-
работката на парапетните ѕитчиња: 

- горно ниво дим. 15/15 см 15,00 м2 

-долно ниво дим. 30/20 см 120,00 м2 

- изработка и монтажа на кровни светлосни лан-
терни, изработени од алуминиумска конструкција зас-
таклена со лексан или термопан стакло отпорно на 
удари и водонепропустливи по форма и тип на конс-
трукција што треба да ја предложи понудувачот: 

58,70 х 4 - 234,80 235,00 м2 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-
то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и други издатоци и трошоци): 

- цената да биде изразена во денари. 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите. 
4. Рок на извршување на работите. 
5. Рок и начин на плаќање. 

. 6. Гаранција. 
7. Сервис. 

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената 300 бода, 
- квалитет 300 бода, 
- рок на извршување на работите 300 бода, 
- рок и начин на плаќање 100 бода. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" бб Скопје, секој работен ден од 8 до 
14,00 часот во соба бр. 1 на ВИ кат. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација; 
2. Документ за бонитет издаден од ЗИП во соглас-

ност со Правилникот за содржина на документот за 
бонитет (" Сл. весник на РМ" бр. 32/98); 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот; 

4. Доказ за техничка способност на понудувачот, 
опис на технички средства, и на технички решенија на 
објектот (член 23 од Законот за јавните набавки). 

VII. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 

05.10.2000 година (четврток), до 9,00 часот, во архива-
та на Народна банка на Република Македонија, а по 
истекот на наведениот рок нема да бидат разгледува-
ни. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот 
за јавните, набавки можат Да се достават преку пошта, 
на адреса Народна банка на Република Македонија, 
"Комплекс банки" бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 9,00 часот на 05.10.2000 година. 

3. Јавното отворања на понудите ќе се изврши на 
05.10.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна 

л банка на Република Македонија "Комплекс банки" бб 
* - Скопје (ВИ кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверена и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два завторени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација" и точна адреса на понудувачот. 

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на МЈП "Проаква" Струга, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 2 / 2 0 0 0 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А И З Г Р А Д Б А 
Н А Ф Е К А Л Н А К А Н А Л И З А Ц И Ј А И П Р И К Л У Ч У -
В А Њ Е Н А К О Л Е К Т О Р С К И О Т С И С Т Е М Н А Р Е З И -
Д Е Н Ц И Ј А Л Н И Т Е О Б Ј Е К Т И В И Л А " Б И Л Ј А Н А " , 

" О Х Р И Д " , " О Х Р И Д 1 " И " О Х Р И Д 2 " 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: МЈП "Проаква" Струга, ул. "Кеј 8-

ми Ноември" бб - Струга. 
1.2. Предмет на набавката: Изградба на фекална 

канализација и приклучување на колекторскиот сис-
тем на резиденцијалните објекти вила "Билјана", "Ох-
рид", "Охрид 1" и "Охрид 2". 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на предметот на набавка 65 поени, 
- рок на извршување на работите 10 поени, 
- начин на плаќање 5 поени, 
- технички квалитет, функционални 
карактеристики 20 поени. 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10.10.2000 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
МЈП "Проаква" Струга, дирекција, секој работен ден 
од 9 -14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

- технички квалитет, функционални карактеристи-
ки, 

- времетраење на гарантен период, 
- податоци за постгарантен период. 
3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-

ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена со 
вкалкулиран ДДВ. 

3.4. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста за набавка и 
промет со опрема, изведување на канализациони сис-
теми и објекти во нискоградба и хидроградба, 

- документи за бонитет на понудувачот издаден од 
Заводот за платен промет, 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација, 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност, издаден од страна на судот. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или до-
колку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/9,8). 

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

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на МЈП "Проаква" Струга - дирек-
ција најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. 

Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе 
се смета за некомплетна. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
10.10.2000 година во 12 часот, во просториите на ди-
рекцијата на МЈП "Проаква" Струга. 

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното 
отворање потребно е на Комисијата да и предадат 
писмено овластување за застапување на понудувачот. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон број (096) 72-976, 
71-655. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на МЈП "Проаква" Струга, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 3 / 2 0 0 0 
З А П Р И Б И Р А Њ Е П О Н У Д И З А И З В Е Д У В А Њ Е 
Г Р А Д Е Ж Н И И Г Р А Д Е Ж Н О - 3 А Н А Т С К И Р А Б О Т И 
Е Л Е К Т Р И Ч Н А И Г Р О М О Б Р А Н С К А И Н С Т А Л А -
Ц И Ј А Н А П У М П Н И С Т А Н И Ц И " Е Л Е Ш Е Ц 1 1 И 

" П Е Ш Т А Н И " 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: МЈП "Проаква" Струга, ул. "Кеј 8-

ми Ноември" бб - Струга. 
1.2. Предмет на набавката: Изведување градежни и 

градежно-занатски работи, електрична и громобран-
ска инсталација на пумпни станици "Елешец" и "Пеш-
тани". 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на предметот на набавка 65 поени, 
- рок на извршување на работите 10 поени, 
- начин на плаќање 5 поени, 
- технички квалитет, функционални 
карактеристики 20 поени. 

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 12.10.2000 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
МЈП "Проаква" Струга - дирекција, секој работен ден 
од 9 -14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштетб на понудувачот. 
3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

- технички квалитет, функционални карактеристи-
ки, 

- времетраење на гарантен период, 
- податоци за постгарантен период. 
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3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечна и вкупна цена со 
вкалкулиран ДДВ. 

3.4. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната Придружна документација: . 

- извод од регистрација на дејности за набавка и 
пролет со опрема, електрична и громбранска инстала-
ција, изведување на канализациони системи и објекти 
во нискоградба и хидроградба, 

- документи за бонитет на понудувачот издаден од 
Заводот за платен промет, 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација, 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност, издаден од страна на судот. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или до-
колку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

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

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на МЈП "Проаква" Струга - дирек-
ција најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ * 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. 

Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе 
се смета за некомплетна. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
12.10.2000 година во 12 часот, во просториите на ди-
рекција на МЈП "Проаква" Струга. 

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното 
отворање потребно е на Комисијата да и предадат 
писмено овластување за застапување на понудувачот. 

5.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон број (096) 72-976, 
71-655. 
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Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Државното угостителско туристич-
ко училиште "Ванчо Питошески"-Охрид, објавува 

Б А Р А Њ Е Б144/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ОПРЕМА ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМ "ВАНЧО 
ПИТОШЕСКИ" - ОХРИД 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Државно угостителско туристичко 

училиште "Ванчо Питошески"-Охрид, кеј "Маршал 
Тито" бр. 101, Охрид. 

1.2. Предмет на набавката: опрема за Ученичкиот 
дом. 

1.3. Вид и количина: дадено и опишано во специфи-
кацијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на набавката, рок на испорака, 
- начин на плаќање, квалитет, стандард на произ-

водите. 
1.5. Рок на доставување на понудата е 8 дена од де-

нот на објавувањето во дневниот печат. 
1.6. Отворањето ќе се врши без присуство на пону-

дувачите. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Може да се подигне во ДУТУ "Ванчо Питоше-

ски"-Охрид. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба ла содржи: име, адреса и седи-

ште на понудувачот. 
3.2. Доказ за техничка способност на понудувачот 

(член 23 од Законот за јавните набавки) и гаранција за 
квалитетно работење: ( 

- референца за извршени исти или слични работи, 
- придружни документи согласно член 43 од Зако-

нот за ј авните набавки. 
3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликви-

дација и дека нема забрана за вршење на дејноста. 
3.4. Понудата треба да содржи: единечни цени по-

себно за секоја стока (основно средство), единечна ме-
ра-количина и вкупна цена на опремата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок потпишан и заверен од понудувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 

содржи уште 2 затворени и запечатени пликови. 
Покрај адресата на надворешниот плик во десниот 

агол треба да ја содржи ознаката "не отворај" со на-
значување на бројот на барањето. 

4.3. Понудата се доставува по пошта на адреса: 
ДУТУ "Ванчо Питошески"-Охрид, кеј "Маршал Ти-
то" бр. 101 или во архивата на училиштето. 

5. Понудите кои не се пристигнати или предадени 
во определениот рок и кои не ги содржат документите 
согласно Законот за јавните набавки нема да бидат 
разгледувани. 
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