
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„ Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 23 

Петок, 24 март 2000 
Скопје 

Год. 1X1 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
декари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1629. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМИ бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА КУЛТУРА 
1. За советник на министерот за култура се наз-

начува Елеонора Ристовска, уредник на Германски-
от сервис на МИА. 

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

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

Бр. 17-921/2 
7 март 2000 година 

Скопје 
1630. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За потсекретар 6о Министерството за образо-
вание се назначува д-р Душко Ачовски, редовен 
професор на Педагошкиот факултет "Св. Климент 
Охридски" - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на дрне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

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

деление во Секторот за системот на даноци и такси 
во Министерството за финансии. 

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

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

Бр. 17-1013/2 
7 март 2000 година 

Скопје 

1632, 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен.весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република МакедрнИ-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се наз-

начува Александра Наќева, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

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

Бр. 17-1005/2 
7 март 2000 година 

Скопје 
1631. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се наз-
начува Славко Лазовски, досегашен началник на од-

Бр. 17-1013/3 
7 март 2000 година 

Скопје 

1633. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 годин^, до-
несе 

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

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се наз-
начува Ирена Ѓорѓиева, досегашен самостоен совет-
ник во Секторот за меѓународни финансии во Ми-
нистерството за финансии. 

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

Бр. 17-1013/4 
7 март 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1634. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

1. Се разрешува Славе Николовски - Катин, од 
должноста советник на претседателот на Републич-
ката комисија за односи со верските заедници, пора-
ди заминување на друга должност, сметано од 
01.03.2000 година. 

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

Бр. 17-1032/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1635. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Елена Лазова, досегашен са-
мостоен советник во Министерството за труд и со-
цијална политика. 

2. Ова решение влегувало сила со дс::от на доне 
сувањето, а ќе се објави "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-1077/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1636. 
Врз основа на член 14) од Законот за органите на 

управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
"Службен весник на Р е п л и к а Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД 

1. За главен републички инспектор за труд се 
именува Агим Шаќири, досегашен заменик на глав-
ниот републички инспектор за труд. 

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

Бр. 17-1078/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1637. 

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ 

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД 

1. За заменик на главниот републички инспектор 
за труд се именува Ангел Стаменковски, досегашен 
главен републички инспектор за труд. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на дон^ 
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-1078/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1638. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 март 2000 година, донесе 

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

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД 

1.Се разрешува Ангел Стаменковски, од дол-
жноста главен републички инспектор за труд, .пора-
ди заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1079/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1639. 

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржгна на 7 март 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА 

ТРУД 
1 .Се разрешува Агим Шаќири, од должноста за-

меник на главниот републички инспектор за труд, 
пипани заминување на друга должност. 



14 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 23-Стр. 1329 

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

Бр. 17-1079/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1640. — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 
1.Се разрешува Мане Манев, од должноста со-

ветник на министерот за одбрана, поради заминува-
ње на друга должност. 

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

Бр. 17-1129/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 
^ ^ Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

, 1.Се разрешува Илија Симовски, од должноста 
помошник на министерот за внатрешни раСоти кој 
раководел со Управата за финансии и други заед-
нички работи. 

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

Бр. 17-1149/1 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1642. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни ра-
боти кој ќе раководи со Управа за финансии и други 

заеднички работи се назначува Јорданчо Којзаклиев, 
досегашен помошник на министерот за одбрана во 
Секторот за издавачка дејност. 

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

Бр. 17-1150/1 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1643. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе / 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 
1. Се разрешува Јорданчо Којзаклиев, од дол-

жноста помошник на министерот за одбрана во Сек-
торот за издавачка дејност, поради заминување на 
друга должност. 

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

Бр. 17-1151/1 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1644. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 март 2000 година, до-
несе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1.3а советник на министерот за внатрешни рабо-

ти се назначува Натопија Нечева, досегашен совет-
ник во Одделението за подготвување на седници на 
Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-1152/1 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1645-

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „МИРКО 
МИЛЕСКИ*4 - КИЧЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Мирко МЈ |ДОСКИ" - Кичево се именуваат: 
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- Иванка Дукоска, началник на ПЕ на 
Министерството за урбанизам и градежништво -
Кичево, 

- Миле Каранфиловски. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-688/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1646. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ Ј&. X. ОРДЕ 
ЧОПЕЛА44 - ПРИЛЕП 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Н.Х. Орде Чопела" - Прилеп се именуваат: 

- Пеце Димоски, дипл. економист, 
- Владимир Решовски, дипл. елек. инж. вработен 

во Мермерниот комбинат - Прилеп. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-689/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1647. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ" - СТРУГА 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Браќа Миладиновци" - Струга се именуваат: 

- Мирче Шајноски, дипл. машински инженер, 
вработен во ЕМО - Струга, 

- Корчагин Танчевски, дипл. инж. вработен во 
"Стружанка" - Струга. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-690/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1648. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ Л О Н Е 
БОЖИНОВ" - ПРОБИШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Доне Божинов" - Пробиштип се именуваат: 

- Сузана Васипева, директор на А.Д. "Злетово" -
Пробиштип, 

- Верка Чонова, дипл. новинар,. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-691 /3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1649. 
Врз осно&а на член 38 став 2 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен рес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ЈБРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ" - ШТИП 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Браќа Миладиновци" - Штип се именуваат: 

- Снежана Саздановска, раководител на сметко-
водството во Министерството за образование, 

- Снежана Марулова, раководител на Бирото за 
вработување - Штип. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-692/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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1650. 
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, Донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ^ЗДРАВКО 
ЦВЕТКОВСКИ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Здравко Цветковски" - Скопје се именуваат: 

Ѓорѓи Илиевски, потсекретар во 
Министерството за образование, 

- Трајче Стојановски. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
' мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-693/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1651. 
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „ЛАЗАР 
ЛАЗАРЕВСКИ" - ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Лазар Лазаревки" - Велес се именуваат: 

- Владо Хаци-Наумов, доктор на медицина, 
началник на Службата за итна медицинска помош -
Велес* 

Мирјана Штерјовска, раководител на 
сметководство во Министерството за образование. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен Весник на Ре-
публика Македонија". Ѕ 

Бр. 17-694/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1652. 
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ^ЗДРАВКО 
ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Здравко Чочковски" - Дебар се именуваат: 

- Џеват Ѓулиоски, началник на Одделението за 
општи и заеднички работи - Дебар во Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, 

- Левко Стојановски, дипл. економист. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-695/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1653. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БОРО 
МЕНКОВ" - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Боро Менков" - Крива Паланка се 
именуваат: 

- Стефчо Јосифовски, началник на ПЕ на 
Министерството за одбрана - Крива Паланка, 

- Денко Митевски, вработен во Републичката 
геодетска управа - Одделение за премер и катастар -
Крива Паланка. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-696/3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1654. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „КРСТЕ 
МИСИРКОВ" - КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Крсте Мисирков" - Кавадарци се именуваат: 
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- Горица Пелинова, директор на ОУ "Страшо 
Пинѓур" - Кавадарци, 

- Менче Мести, вработена во Министерството за 
урбанизам и градежништво - ПЕ - Кавадарци. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот .на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувавте , а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

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

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

- Игор Серафимовски, самостоен советник во 
Министерството за стопанство ПЕ - Гостивар. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

БрЛ7-697/3 
7 март 2000 година 

Скопје 
1655* 

Вра основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ^ПРОФЕСОР 
. МШАЛКОВИЌ" - КУМАНОВО 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Професор Мијалковиќ" - Куманово се 
именуваат: 

- Светлана Пешевска, доктор на медицина, 
специјалист по хигиена - ХЕС - Куманово, 

- Бранко Петрушевски, републички инспектор за 
труд во Министерството за труд и социјална 
политика- ПЕ- Куманово. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето^ а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

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

Бр. 17-699/3 
7 март 2000 година 

Скопје 
1657. 

Врз основа на член 38 стан 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ЈЛИРЌА 
ГИНОВА" - БИТОЛА 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Мирка Гинова" - Битола се именуваат: 

- Лазар Божиновски, управник на Царинарница 
Битола, 

- Петар .Темеловски, даил. економист, вработен 
во РЕК "Битола" - Битола. 

2. Со именувањето на новите членови на Управ-
ниот одбор на домот на досегашните* им престанува 
мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

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

БрЛ7-698/3 
7 март 2000 година 

Скопје 

165& 
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на* седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н КХ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ1 НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ^БРАНКО 
СТАНОЕВИЌ" - ГОСТИВАР 

1. За членови на Управниот одбор на Ученички-
от дом "Бранко Станоевиќ" - Гостивар се именуваат: 

- Бобан Нофкгоски, вработен во ПЕ на 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Гостивар, 

Бр.17-700/3 
7 март 2000 година 

Скопје 
1658. 

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.37/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ ДОМ „ТОМЕ 
СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на 
Средношколскиот дом "Томе Стефановски-Сениќ" -
Скопје се именуваат: 

Никола Младеновиќ, раководител на 
Одделението за ученички и студентски стандард во 
Министерството за образование, 

- Андреја Проданов, дипл. машински инженер. 
2. Со именувањето на новите членови на Управ-

ниот одбор на домот на досегашните им престанува 
мандатот. 

4 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-701 /3 Претседател на Владата 
7 март 2000 година . на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1659. 

Врз основа на член 169 став 1 од Законот за 
издавање и тргување со хартии од вредност 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. За член на Комисијата за хартии од вредност 
се именува Слободан Буклески, дипл. економист. 

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

Бр. 17-1046/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1660. 
Врз основа на член 17 од Законот за основање на 

Македонска банка за поддршка на развојот 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.24/98 и 6/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 март 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АК-
ЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА 

ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ А.Д. - СКОПЈЕ 

1. Бошко Стефановски, се разрешува од 
должноста претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието на 
акционерите на Македонската банка за поддршка за 
развој А.Д. - Скопје, поради заминување на друга 
должност. 

2. За претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието на 
акционерите на Македонската банка за поддршка на 
развојот А.Д. - Скопје се именува Марија Костовска, 
советник на министерот за финансии. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-932/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1661. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за 

научноистражувачката дејност ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЈУЖНИ ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ КУЛТУРИ - СТРУМИЦА 

1. За претставници во Советот на Јавната научна 
установа Институт за јужни земјоделски култури -
Струмица се определуваат: 

д-р Петре Егуменовски, професор на 
Земјоделскиот факултет Скопје, 

- д-р Филип Пејчиновски, професор во пензија, 
- д-р Јордан Триковски, научен соработник во 

Институтот за тутун - Прилеп. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 17-1039/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1662. 
Врз основа на член 31 од Законот на Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и "Службен весник на Република Македо-
нија" бр.63/94 и 63/98) и член 25 и 28 од Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.44/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 март 2000 година, донесе, 

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

ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ 
1. Од должноста претседател и членови на 

Правниот совет, поради заминување на други 
должности се разрешуваат: 

а) претседателот 
- д-р Владо Камбовски, 
б) членовите: 
- д-р Тито Беличанец, 
- д-р Димитар Гелев, 
- д-р Стефан Георгиевски, 
- Атанас Поп Ѓорчев, 
- Саво Кочарев, 
- Ефтим Манев, 
- м-р Ѓорѓи Наумов, 
- м-р Џевдет Насуфи, 
- д-р Весела Мукоска Чинго. 
2. За претседател и членови на Правниот совет се 

именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Џевдет Насуфи, министер за правда 
б) за членови: 
- д-р Тито Беличанец, професор на Правниот 

факултет - Скопје, 
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- д-р Гале Галев, министер за образование, 
- д-р Стефан Георгиевски, професор на Правниот 

факултет во пензија, 
- Јордан Десковски, член на Републичкиот 

судски совет, 
- д-р Владо Камбовски, професор на Правниот 

факултет - Скопје, 
- Саво Коцаров, адвокат, 

м-р Горѓи Наумов, претседател на 
Републичката комисија за односи со верските 
заедници, 

- м-р Бајрам Пложани, заменик на министерот за 
правда, 

- Атанас Поп Ѓорчев, адвокат, 
- Рафаип Черепналковски, претседател на 

Републичкиот судски совет. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 17-1056/2 Претседател на Владата 
7 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1663. 

Врз основа на член 15 став 1 и член 17 став 1 од 
Законот за ветеринарното здравство (^Службен весник 
на Република Македонија4' бр. 28/98), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ 

ВО 2000 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 2000 година ќе 

се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
здравствена заштита на животните од заразни болести 
заради откривање, спречување, лекување, откривање и* 
искоренување на заразните болести кај животните: 

А. Особено опасни зарази болеста 
1. Класична чума кај своите, 
2. Њукасгелска болест (атипична чума кај живи-

ната). 
Б. Друга заразен болеста 
1) Беснило, 
2) Бруцелоза, 
3) Ехинококоза, 
4) Ензоотска леукоза кај говедата, 
5) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 

јагнињата, 
6) Инфективен бовин ринотрахеит/ Инфективен пу-

сгуларсн вуловагинит, 
7) Краста кај домашните животни, 
8) Лсптоспироза, 
9) Пролетна виремија кај кралот, 
10) Туберкулоза, 
11) Чума кај пчелите, 
12) Антракс - црн пришт, бсдрсница, 
13) Шушкавец, 
14) Салмонелоза кај живината, 
б) други болести кај животните. 

Мерки за сузбива^ и искоренување на други за-
разни болести кај животните утврдени со Законот за 

ветеринарното здравство (^Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 28/98), ќе се преземат доколку 
тие се појават или постои опасност да се појават. 

И 
ЗАШТИТНА ВАКЦИНАЦИЈА 

1) Класична чума кај свињите 

Поради неповолната спизоотиолошка ситуација, за-
должително ќе се врши превентивна вакцинација про-
тив класичната чума кај свињите на целата територија 
на Република Македонија. 

Вакцинацијата на свињите ќе се врши периодично и 
континуирано, според технолошкиот процес и упат-
ството на производителот на вакцината, така да се 
обезбеди траен имунитет. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на 
СФРЈ" бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис. 

2) Њукастелска болест» 

Превентивна вакцинација на живината против Њу-
кастелска болест, задолжително ќе (е врши на целата 
територија на Република Македонија, според планот ца 
ветеринарното друштво и според упатството на произ-
водителот на вакцината. 

Вакцинацијата на пернатата живина и пернатата ди-
веч се врши периодично и континуирано, според возра-
ста на живината, така да се обезбеди солиден, траен 
имунитет. 

Успехот на вакцинацијата се контролира со серо-
лошко испитување кое е составен дел на имунопрофи-
лаксата. 

Заради сузбивање и искоренување на Њукастел-
ската болест кај пернатата дивина, ќе се применуваат 
мерките пропишани со Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренува^ на Њукастелската болест, кај 
пернатата живина („Сл. лист на СФРЈ" бр. 39/88), кој со 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија е преземен како републички 
пропис. 

3) Беснило 

Кучињата постари од 3 месеци морала бидат вакци-
нирани против беснило на целата територија на Репу-
блика Македонија од 1 февруари до 31 март 2000 го-
дина. Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 
старост од 3 месеци и кучитвата кои се купени (без 
доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена се вакци-
нираат. 

4) Ехммококоза 
Паралелно со вакцинација против беснилото, низ 

целата територија на Република Македонија ќе се 
изврши дехелментизација на кучии»ата против ЕсНшо-
соссиѕ згапи1оѕиѕ со средства кои ги убиваат зрелите и 
развојни форми на паразитот според упатството на про-
изводителот. Дехелментизацијата ќе се изврши од 1 
февруари до 31 март 2000 година. 

Заради спречување на дисеминација на јајцата од 
паразитите се обврзуваат сопствениците најмалку 48 
часа по третирањето да ги држат кучињата во ограден 
простор, а нивниот фецес нештетно да го отстранат со 
закопувам или палење. 

Правни и физички лица кои се бават со капење на 
животни за јавна потрошувачка, како и сопствениците 
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кои колат за сопствени потреби, заради спречување на 
ширење на ехинококозхата, органите кои се фрлаат 
треба нештетно да ги отстранат, со вареше, Закопување 
или палена. 

5) Е второто ќе еми ја кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Во населените места каде во последните 5 години е 
утврдена ентеротокссмија на овците и заразен пролив 
кај јагнинлта, како И во епизоотиолошките единици во 
кои оваа болест ќе биде дијагностицирана во текот на 
2000 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагни-
њата со вакцини против ентсротоксемија кај овците и 
заразен пролив кај јагнињата. 

6) Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-
нација на говедата, овците, козите и коњите против 
антраксот ќе сс изврши од 1 март до 31 мај 2000 година 
според упатството на производителот на вакцината. 

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрач-
јето во кос во последните 20 години е востановен ан-
тракс. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, 
како и подмладокот што ќе се принови подоцна, допол-
нително ќе се вакцинират кога ќе ги исполнат пропиша-
ните услови. 

Заради сузбива^ и искоренување на антраксот кај 
животните се применуваат мерките пропишани со Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
бедреницата кај животните („Сл. лист на СФРЈ" бр. 39/ 
88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија е преземен како 
републички пропис. 

7) Шушкавец 

Во сите дистрикти на шушкавецот (населено место 
во кое последните 5 години е востановен шушкавецот) 
превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во 
период од 1 април до 31 мај 2000 година според упат-
ството на производителот на вакцината. 

Заради сузбивањето и искоречуваното на шушкаве-
цот ќе се применуваат мерките пропишани со член 2 од 
Правилникот за начинот и постапката за преземање 
мерки за спречувана и отстранување на заразните бо-
лести („Службен весник на СРМ" бр. 18/79). 

III 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА . 

1) Бруцелоза 
а) Говеда 
Во населени места каде има појава на бруцелоза кај 

овци и кози во 2000 година ќе се вади крв од сите 
говеда. 

Во населени места каде нема појава на бруцелоза ќе 
се вади крв 30% од вкупниот број на говеда во населе-
ното место. 

Докторите по ветеринарна медицина (ДВМ) се 
должни при секое пометнување (абортус) на крави и 
јунци да достават крв за лабораториски испитувана. 

Крв од говеда ќе се вади од 1 февруари до 30 јуни и 
од 1 октомври до 30 ноември 2000 година. 

б) Овци и кози 

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата 
кај овците и козите ќе се вршат серолошки испитувања 
на сите овци и кози во населените места. 

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напа-
сување, од едно во друго епизоотиолошко подрачје или 
од една во друга епизоотолошка единица мора да бидат 
испитани на бруцелоза и да се со негативен резултат, 
што се докажува со уверението за здравствената со-
стојба на животните. Пред испитувањето овците и ко-
зите мора да бидат обележани, заради здравствена заш-
тита. 

Вадење на крв од овци и кози се врши од 1 април до 
31 мај и од 1 септември до 15 октомври 2000 година. 

в) Свињи 
Во стадата каде што се одгледуваат приплодни 

свињи, еднаш годишно се зема крв 10% од вкупниот 
број на приплодни свињи што се испитуваат на бруце-
лоза. Испитувањето се врши од 1 април до крајот на мај 
2000 година. 

Крв од нерези кои се користат за производство на 
семе за вештачко осеменување и природен припуст се 
прегледува 2 пати годишно на бруцелоза. Крв се зема и 
од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да 
бидат вклучени во приплод. 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
бруцелозата кај говедата, овците, козите, свињите и 
кучињата ќе се применуваат мерки пропишани со Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување на 
бруцелозата кај говедата, овците и свињите („Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 34/89), кој со член 5 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис. 

г) Кучиња 

Од кучињата чувари на стадата и кучињата кои до-
аѓаат во контакт со стадата во населените места, се 
зема крв за испитување на бруцелоза паралелно со зе-
мањето крв од другите животни. 

2) Ензоотска леукоза кај говедата 

На дијагностичко испитување подлежат 10% од 
молзните крави во објектите за интензивно одгледу-
вање. 

На оние стада каде има позитивни грла 30 до 60 дена 
по изолацијата на позитивните грла ќе се изврши рете-
ст ирање на сите останати грла во стадото кои напол-
ниле 24 месеци од животот. 

Во стада слободни од ензоотска леукоза ќе се доз-
воли внесување на други говеда кои при дијагностич-
кото испитување дале негативен серолошки резултат 
на ензоотска леукоза. 

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската 
леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерки пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. 
лист на СФРЈ" бр. 39/89), кој. со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Република Маке-
донија е преземен како републички пропис. 

3) Иафективев бовни ринотрахеитис/Иифективеи 
пустулареи вулвовагнинтис 

Во населените места на епизоотиолошкото подрачје 
каде се одгледуваат бикови за производство на семе за 
вештачко осеменување и природен припуст ќе се врши 
лабораториско серолошко испитување на бикови. 

Испитувањата ќе се вршат два пати во текот на 2000 
година. 

4) Леитоси проза 

Заради серолошки испитувања се зема крв од при-
плодни бикови, овнови, прчеви, нерези и пасгуви кои 
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служат за производство на семе за вештачко осемену-
вање и природен припуст 

Испитувањето се вријат доплати во текот на 2000 
година. 

5) Краста кај домашните животни 

Во населените места на епизоотиолошките подрачја 
ќе се врши паразитолошко испитување на краста кај 
овците и при позитивни случаи ќе се преземат ветери-
нарно-санитарни мерки за искоренување на красгата 
кај домашните животни. 

Испитувањата ќе се вршат во периодот од јуни до 
ноември 2000 година. 

6) Пролетва внремија кај кранот 

Во текот на 2000 година ќе се извршат најмалку 2 
прегледа на риби (крап) од вештачки рибници и при-
родни водни ресурси и при сомневање на појава на боле-
ста ќе се земе и испрати материјал на лабораториско 
испитување. 

Испитувањата ќе се вршат во периодот од 1 февру-
ари до 31 април 2000 година. 

7) Туберкулоза 
а) Говеда 
На дијагностичко испитување на туберкулоза под-

лежи 1/3 од приплодните говеда во населеното мекто на 
епизоотиолошкото подрачје. 

Позитивните грла на туберкулоза ќе се заколат во 
определена санитарна кланица. 

Во стада каде имало позитивни грла ќе се изврши 
ретестирање на сите говеда по 90 дена од претходното 
тестирање. , 

Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај го-
ведата ќе се врши во периодот од 1 септември до 30 
ноември 2000 година. 

За обновување на матичното стадо можат да се ко-
ристат само говеда кои претходно биле туберкулинизи-
рани и дале негативен резултат на туберкулоза. 

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата 
кај говедата ќе се применуваат мерните пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување 
на туберкулозата кај животните („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Република Македонија е преземен 
како републички пропис. 

б) Свињи 
Дијагностичко испитуван^ на свињи се врши со си-

мулатана интрадермална туберкулинизадија. Туберку-
линизација се врши на сите приплодни свињи (маторици 
и нерези и подмладок за репродукција), во населени 
места (фарми за интензивно одгледување). 

Дијагностичкиот тест се врши од 1 март до 31 мај 
2000 година. 

8) Чума кај пчелите 
Во подрачјето на населените места, каде се лоци-

рани пчелините семејства, а постои сомневање на оваа 
заразна болест кај пчелите ќе се земе материјал за 
лабораториска анализа.'Овие:анализи ќе се вршат во 
периодот од март до јуни 2000 година. 

9) Салмоаелоза кај живината 

Заради докажување на болеста од носилките ќе се 
земаат крв, брисеви од клоаката, конзумните јајца и 
лешеви (од несилки и е дно диеви и пилиња), за лабора-
ториско испитување. Земањето мостри ќе се врши спо-
ред Упатството за земање на мостри. Доколку во јатото 

се утврди инфекција на салмонелоза (тифус кај живи-
ната) ќе се применуваат мерки според Правилникот за 
сузбивање на еалмонелозни инфекции кај живината 
(Службен лист на СФРЈ бр. 6/88). 

IV 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИ-

ЗАЦИЈА 

Заради сузбивање и искоренување на заразна болест 
кај животните ветеринарното друштво ќе врши дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација во објектите и 
дворовите за одгледување на животни. Дератизацијата 
ќе се врши најмалку два пати во текот на годината. 

V 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 11-2012/1 Министер, 
16 март 2000 година Марјан Горчев, с.р. 

Скопје 

1664. 
Врз основа на член 123 став 3 од Законот за ветери-

нарното здравство („ Службен весник на Република Ма* 
кедонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА ШТО ТРЕБА ДА ЈА 
НОСАТ ВЕТЕРИНАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видот, составот, 

бојата и кројот на службената облека што ја носат 
ветеринарните инспектори на граничен премин. 

Член 2 
Ветеринарните инспектори на граничен премин 

имаат летна и зимска службена облека. Облеката се § 
заменува на секои две години, освен виндјакната која се 
заменува на секои пет години. 

Член 3 
Зимската службена облека на ветеринарните ин-

спектори на граничен премин се состои од: сако (1 
број), панталони (2 броја), кошула со долги ракави (4 
броја), вратоврска (1 број), џемпер со долги ракави (1 
број), пуловер (1 број), виндјакна (1 број), ракавици (1 
број), зимски чевли (1 број), зимски чорапи доколеници 
(8 броја). 

Член 4 
Деловите на зимската службена облека -за ветери-

нарните инспектори на граничен премин го имаат след-
ниот крој и боја: 

1. Сакото е од камгарн (45% волна и 55% полие-
стер), со вообичаен крој, во темно сина боја. 

2. Панталоните се од камгарн, со вообичаен крој, во 
темно сина боја. 

3. Кошулата е изработена од пуплин или друга 
слична ткаенина (67 % памук и 33% синтетика), со 
вообичаен крој, во светло сина боја. 

4. Вратоврската е со вообичаен крој и должина, во 
темно сина боја. 

5. Џемперот е изработен од предиво (60% волна и 
40% синтетика), во темно сина боја, со вообичаен крој. 
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6. Пуловерот е изработен од предиво (60% волна и 
40% синтетика), со вообичаен крој, во темно сина боја. 

7. Виндјакна е кожна со вообичаен крој, во црна 
боЈа. 

8. Ракавици со кожни со вообичаен крој, со раздво-
ени прсти, во црна боја. 

9. Длабоките зимски чевли се кожни, со вообичаен 
крој, во црна боја. 

10. Зимските чорапи-доколеницн се изработени од 
предиво (70% волна и 30% синтетика), со вообичаен 
крој и имаат темно сива боја. 

Член 5 
Зимската службена облека за ветеринарните ин-

спекторки на граничен премин се состои од: сако (1 
број), пантолони (1 број), здолниште (1 број), кошула 
со долги ракави (4 броја), вратоврска (1 број), џемпер 
со долги ракави (1 број), пуловер (1 број), виндјакна (1 
број), ракавици (1 број), чизми (1 број) и зимски хула-
хоп чорапи (8 броја). 

Член 6 
Сакото, панталоните, кошулата со долги ракави, 

вратоврската, џемперот со долги ракави, пуловерот, 
виндјакната и ракавици од зимската службена облека 
на ветеринарните инспекторки на граничните премини 
се изработени од ист материјал и се со иста боја и 
изглед како и соодветните делови од зимската служ-
бена облека на инспекторите на граничниот премин, со 
тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската 
конструкција на жената. 

Останатите делови од зимската службена облека на 
инспекторките го имаат следниот крој и боја и тоа: 

1. Здолништето е од камгарн, темно сина боја, со 
вообичаен крој. 

2. Зимските хула-хоп чорапи се со вообичаен крој, 
зајакнати на прстите и петиците, и се со темно сива 
боја. 

3. Чизмите се кожни, со вообичаен крој, во црна 
боја. 

Член 7 
Летната службена облека на ветеринарните инспек-

тори на граничен премин се состои од сако (1 број), 
пантолони (2 броја), кошула со кратки ракави (4 броја), 
мантил за дожд (1 број), плитки чевли (1 број) и чорапи 
(8 броја). 

1. Сакото е од тергал (65% волна и 35% полиестер), 
и со исти крој и боја како сакото од зимската службена 
облека.* 

2. Панталоните се од тергал и се со исти крој и боја 
како и панталоните од зимската службена облека. 

3. Кошулата е изработена од платно мешавина на 
памучни и синтетички влакна (67 % памук и 33% синте-
тика), со вообичаен крој, во светло сина боја. 

4. Мантилот за дожд е од микропорозивен полнам-
мил и има ќулавка, прилагодена за вадење, во темно 
сива боја. 

5. Плиткитс чевли се изработени од кожа, со вооби-
чаен крој, во дрка боја. 

6. Чорапите се со темно сива боја од предиво (70% 
памук и 30% синтетика), а се зајакнати на прстите и 
петиците. 

Член 8 
Летната службена облека на ветеринарните инспек-

т о р а на граничен премин се состои од: сако (1 број), 
здолниште (1 број), панталони (1 број), кошула со 
кратки ракави (4 броја), мантил за дожд (1 број), 
плитки чевли (1 број) и хула-хоп чорапи (8 броја). 

Член 9 
Сакото, панталоните, кошулата со кратки ракави, 

мантилот за дожд, плитките чевли од летната службена 

облека на ветеринарните инспектора на граничен пре-
мин се изработени од истиот материјал и во нета боја и 
изглед како соодветните делови на летната службена 
облека на ветеринарните инспектори на граничен пре-
мин, со тоа што нивниот крој е прилагоден според ана-
томската конструкција на жената. 

Останатите делови на летната униформа на ветери-
нарните шкгпекторки на граничен премин го имаат 
следниот крој, боја и изглед: 

1. Здолништето е од тергал и со крој, боја и изглед 
како и зимската службена облека. 

2. Хула-хоп чорапите се со вообичаен крој и со 
темно сива боја. 

3. Плитките чевли се изработени од кожа, со вооби-
чаен крој со потпетици, а се во црна боја. 

Член 10 
Покрај зимската и летната службена облека на вете-

ринарните инспектори на граничен премин им припаѓа 
и работен комбинензон (4 броја), кој е изработен од 
платно (100% памук), со вообичаен крој, во сива боја. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 11-1441/2 Министер, 
20 март 2000 година Марја* Горчев, с.р. 

Скопје 

1665. 
Врз основа на член 123 став 3 од Законот за ветери-

нарното здравство („Сл. весник на Република Македо-
нија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 
ИНСПЕКТОР И ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗНАКОТ 

НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР 
НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на издавање на легитимацијата на ветеринарниот 
инспектор и образецот и начинот на издавање на леги-
тимацијата и знакот на ветеринарниот инспектор на 
граничен премин: 

Обрасците и знакот од став 1 на овој член се соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 2 
Легитимациите на ветеринарниот инспектор и вете-

ринарниот инспектор на граничен премин се со димен-
зии 8,5 х 8,5 см, изработени на хартија со светло сина 
боја. 

Легитимациите се препечени со кожен повез, кој 
има димензии 9 х 18 см, а во внатрешната горна страна 
има прозирна фолија. 

Член 3 
Знакот на ветеринарниот инспектор на граничен 

премин е изработен од метал, во облик на штит со 
димензии 7x5 см, а на горната страна постои метален 
додаток на кој е впишан регистарски број соодветен на 
регистарскиот број на легитимацијата. 
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Член 4 
Легитимациите и знакот на ветеринарните инспек-

тори ги издава министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 5 
Легитимациите и знакот на ветеринарните инспек-

тори имаат важност се додека лицето на кое му се 
издаваат има службено овластување на ветеринарен ин-
спектор односно ветеринарен инспектор на граничен 
премин. 

Ветеринарните испектори се должни да ја вратат 
легитимацијата и знакот по престанок на службеното 
овластување на ветеринарен инспектор. 

Член 6 
Ветеринарниот инспектор кој ќе ја изгуби легитима-

цијата односно знакот, илц на друг начин остане без 
нив, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од 24 
часа писмено да го извести министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и да поднесе барање за 
издавање на нова легитимација односно знак и да при-
ложи доказ дека губењето на легитимацијата односно 
знакот ги огласил за неважечки на сопствен трошок во 
^Службен весник на Република Македонија". 

Член 7 
Легитимацијата на ветеринарниот инспектор се за-

менува со нова во случај на: дотраеност или оштету-
вање, односно промена на личните податоци. 

Член 8 
Лепггимацијта и знакот кои се враќаат или се заме-

нуваат се поништуваат. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија14. 

Бр. 11-1441/2 
20 март 2000 година 

Скопје 

Министер, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

О Б Р А З Е Ц 

на леппимацца на ветеринарен инспектор и ветеринарен ин-
спектор на граничен премин - формат (83*8*5 см.) 

1666« 
Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од 

Законот за научноистражувачката дејност (^Службен 
весник на РМ" бр. 13/96), министерот за наука донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРО-
ГРАМИ ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВ-

НИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и крите-

риумите прд кои се доделуваат средства за реализација 
на годишните програми за работа и развој на јавните 
научни установи (во натамошниот текст: установи). 
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Член 2 
Со доделувањето на средствата за реализација на 

годишните програми се обезбедува: 
- поттикнување и помагање на установите во оства-

рувањето на научноистражувачката дејност; 
- остварување на јавниот интерес определен во За-

конот за научноистражувачката дејност; 
- развој на научноистражувачката дејност во Репу-

блика Македонија; 
- продлабочување и проширување на обемот и ква-

литетот на научните знаења; 
- ефикасна примена на научноистражувачки^ ре-

зултати во решавањето на стопанските, социјалните, ^ 
културните, здравствените, образовните, еколошките 
и други проблеми; и 

- меѓународна вклученост и афирмација на науката. 
Член 3 

Средствата од членот 1 на овој правилник се доделу-
ваат за: 

- научноистражувачки проекти; 
- издавачка дејност; 
- организирање на научни собири; 
- учество на научни собири во странство, студиски 

престои во странство и уплата на членарини; 
- научноистражувачка опрема и литература; и 
- адаптација и санација. 

И. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШ-

НИТЕ ПРОГРАМИ НА УСТАНОВИТЕ 

11.1. Научноистражувачки проекти 

П.1.1. Основна елементи н крвггернума на проектот 
кој се предлага во годишната програма 

Член 4 
Основни елементи на научноистражувачки проект 

(во натамошниот текст: проект) се'. 
- наслов на проектот; 
- главен истражувач на проектот; 

- научна област и потесно подрачје на проектот; 
- вид на истражувањето; 
- други институции-учесници во истражувањето; 
- траење на проектот; и 
- цена на чинење на проектот. 

Член 5 
При прифаќањето напроектот, Советот на устано-

вата треба да ги има предвид следните критериуми: 
- релевантност на проектот во однос на утврдените 

цели; 
- оригиналност на целите и содржината на истражу-

вањето; 
- веројатност во постигнување на очекуваните ре-

зултати; 
- компетентност на главниот истражувач и предло-

жениот истражувачки тим; 
- вклученост и оспособување на млади научноистра-

жувачки кадри; 
- релевантност и конкурентност на проектот за ме-

ѓународна соработка; 
- веројатноста за примена на резултатите во практи-

ката; 
т исполнетост на материјално-техничките и други 

инфраструктурни услови за реализација на проектот; 
- реалност на планираното време за реализација на 

проектот; 
- реалност на финансиските средства за реализација 
проектот. 

Член 6 
Во реализацијата напроектот учествуваат главен 

истражувач со Научно, односно наставно-научно звање 
кој е вработен 'во установата која е носител на проек-
тот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-
научно или соработничко звање, евидентирани во реги-
старот на Министерството за наука. 

Средства не се доделуваат за проект доколку глав-
ниот истражувач бил главен истражувач на проект кој е 
негативно оценет или не доставил годишен или завр-
шен извештај. 

Член 7 
Цената на проектот ја сочинуваат трошоците за по-

трошена енергија, материјали и суровини, патни тро-
шоци, дневници, теренски додатоци и други надоме-
стоци, надоместоци за ангажирање на експерти, произ-
водни и ^производни услуги, одржување на опрема, 
набавка на литература и други трошоци кои се во функ-
ција на реализација на проектот. 

П.1.2. Оценување па резултатите па проектот 

Член 8 
Оценувањето на резултатите на проектот се врши 

на завршниот извештај, од страна на експерти ангажи-
рани од Министерството за наука. 

Во текот на реализацијата на проектот може да се 
побара годишен или друг дополнителен извештај на кој 
се врши оценувањето. 

Завршниот извештај се изготвува и доставува до 
Министерството за наука во рок од три месеци по завр-
шувањето на проектот. 

Член 9 
Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на 

постапката за експертско оценување на завршниот из-
вештај, се врши јавна презентација на резултатите од 
проектот, организираа од Министерството за наука и 
установата. 

На јавнава презентација, покрај главниот истражу-
вач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат 
и директорот на установата, претседателот на советот, 
експертите кои го вршеле оценувањето на завршниот 
извештај, претставници од Министерството за наука, а 
може да присуствуваат и насгавно-научни работници од 
соодветната област и други заинтересирани институции 
и лица. 

П.2. Издавачка дејност 

Член 10 
Средства за издавачка дејност се доделуваат за обја-

вување на: резултати од значајни проекти, магистерски 
и докторски трудови и периодични научни списанија. 

Средствата за издавачка дејност се доделуваат и за 
авторски надомест за објавени научни трудови во на-
учно списание и за покривање на поштенски трошоц и 
за вршење на размена со странски научни спиеашда. 

Член И 
За објавување на резултатите од проект се доделу-

ваат средства доколку истите се позитивно оценети од 
експерта и е извршена нивна јавна презентација. 

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат за 
најмногу 20 печатарски табаци, а доколку се работи за 
значаен или специфичен научен труд (речници, енри-
клопедии и ел), бројот на печатарските табаци може да 
биде и Поголем. 
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Член 12 
Средства за издавање на одбранети магистерски и 

докторски трудови се доделуваат за најшкму 12 печа-
тарски табаци за еден труд. 

Член 13 
Средства за издавање, на периодични научни списа-

нија на установите се доделуваат до 2 броја годишно во 
обем до 12 печатарски табаци за еден број. 

На две години се доделуваат средства на установата 
за издавање на еден број од списанието од став 1 на овој 
член, на еден од светските јазици. 

Член 14 
На авторите на научните трудови објавени во пери-

одично научно списание на установата, се доделуваат 
средства за авторски надомест во зависност од бројот 
на авторските табаци. 

Член 15 
Средства се доделуваат за издавање на зборници на 

трудови од одржани научни собири, најмногу до 12 пе-
чатарски табаци за еден зборник на трудови. 

Член 16 
Средства се доделуваат за покривање на поштен-

ските трошоци за вршење на размена иа списанијата на 
установите, со списанијата на меѓународните научни 
институции со кои е постигната согласност за ваква 
размена. 

Член 17 
До крајот на календарската година до Министер-

ството за наука се доставуваат по седум примероци од 
отпечатените публикации. 

113. Организирање на научни собири 
- Член 18 

На установите им се доделуваат сред ства за органи-
зирање на научни собири (кошредо,.конференции, сим-
позиуми, едукативни собири, семинари, школи и други 
видови научни манифестации). 

Член 19 
Средствата од членот 18'на овој пратеник се доде-

луваат на установата за покривање на материјални тро-
шоци и услуги (печатење на .покани и програми за на-
учен собир, ПТТ трошоци, телефакс, закуп на сала за 
одржување на научен собир и ел.) и за печатење на 
зборници на трудови (реферати или апстракти). 

Член 20 
Средствата за организирање на научен собир се до-

делуваат според значењето на научниот собир и плани-
раниот број на учесници од зсафтаи одсхравство. 

Средства се доделуваат за нфшогу 50 учесници на 
кои им се прифатени реферати и за .нивно учество нај-
многу до три дена. 

Член 21 
По одржувањето на собирот установата доставува 

извештај до Министерството за наука, со специфика-
ција на направените трошоци идеа примероци од збор-
никот на реферати или апстракти. 

П.4. Учество м м у ч и собира во Аграрство, ставаш 
преоѓав во странство в ушите* и и е и р ш и 

Член 22 
Средства за учество на научен собир во странство се 

доделуваат на лице кое е избрано во научно, наставно-

иаучно или соработничко звање н има прифатен рефе-
рат за презентација од организаторот на научниот со-
бир. 

Член 23 
Средства за студиски престој во странство се доделу-

ваат на лице кое е избрано во научно, наставно-научно 
или соработничко звање и му е прифатен студискиот 
престој од странската научна институција. 

Член 24 
Средства за уплата на членарина во меѓународна 

невладина научна асоцијација се доделуваат на лице кое 
е избрано во научно,, наставно-иаучно или соработ-
ничко звање, за што треба да достави доказ за член-
ството и за уплатената членарина. 

П Ј . Научноистражувачка опрема в литература 

Член 25 
Средства за научноистражувачка опрема се доделу-

ваат доколку постојната научноистражувачка опрема е 
амортизира^, технолошки застарена или доколку се 
врши опремување на нова лабораторија или друга ра-
ботна просторија во која се вршат научни истражувања 
во функција на реализација на научноистражувачката 
работа на установата. 

Член 26 
Средства за литература се доделуваат за набавка на 

научни, странски и домашни списанија, речници, енци-
клопедин и за значајни научни монографии од странски 
и домашни автори. 

П.6. Адаи^мццја и санација 

Член 27 
Средства за адаптација и санација се доделуваат до-

колку објектот во кој е сместена установата е во со-
стојба која го попречува нормалното извршување на 
научноистражувачките активности. 

Под адаптација и санација се подразбираат одредени 
градежни работи (преградувања, поправка на кров, и 
ел.), занаетчиски работи (молерофарбарски, столарска 
и ел.), инсталатерски работи (интервенции на водо-
водна, канализациона и електрична мрежа, противпо-
жарна заиѓгита и ел.) и за други помали интервенции на 
објектот. 

III КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА 

Член 28 
Со договорот за реализација на годишната програма 

се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу 'Ми-
нистерството за наука и установата, начинот и роко-
вите за реализација на доделените средства, намен-
ското користење на средствата, условите под кои дого-
ворот може да биде раскинат и други прашања од инте-
рес за реализација на годишната програма. 

Член 29 
Главниот истражувач на проектот од член 4 алинеја 

2 на овој правилник може да биде сменет доколку: 
- ненаменски ги користи средствата наменети за ре-

ализација на проектот; 
- не ги почитува роковите за реализација на проек-

тот; 
- не изготви завршен извештај или годишен или друг 

дополнителен извештај ако тоа се бара од него; и 
- во други случаи кои го оневозможуваат реализира-

њето на проектот. 
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За стручното раководена со проектот е одговорен 
главниот истражувач на проектот, а за финансиското 
работење се одговорни директорот на установата и 
главниот истражувач. 

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Прифатените проекти финансирани од Министер-

ството за наука кои се во тек, ќе продолжат да се 
реализираат во согласност со склучените договори. 

За проектите од став 1 на овој член, по нивното 
реализирање, носителот на проектот може да органи-
зира јавна презентација на завршниот извештај, во сми-
сла на членот 9 од овој правилник. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр 08-452 Министер за наука, 
9 март 2000 година "Р 0 ^ НенаД Исековски, с.р. 

Скопје 
1667. 

Врз основа на член 36, а во врска со член 45, од 
Законот за научноистражувачката дејност („Службен 
весник на РМ" бр. 13/96), министерот за наука донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИ-
УМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА НАУЧНОИ-

СТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и крите-

риумите под кои се доделуваат средства за поттикну-
вање и помагање на научноистражувачката дејност. 

Средствата од ставот 1 на овој член можат да се 
доделуваат на: универзитетите, факултетите, другите 
научни установи, самостојните истражувачи, друш-
твата за наука, трговските друштва чија основна деј-
ност е издавање на книги. 

Член 2 
Средствата за поттикнување и помагање на научно-

истражувачката дејност се доделуваат за: 
- реализација на научноистражувачки проекти; 
- издавачка дејност; 
- организирање на научни собири; 
- учество на научни собири во странство, студиски 

престои во странство, студиски престои на странски 
научни работници во Република Македонија и објаву-
вање на научен труд во странско научно списание; и 

- набавка на научноистражувачка опрема и литера-
тура; 

II УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

Член 3 
Средства за реализација на научноистражувачки 

проекти (во натамошниот текст: проекти), можат да се 
доделуваат на универзитетите, факултетите, другите 
научни установи и самостојните истражувачи (во ната-
мошниот текст: носители на проект). 

Член 4 
Средствата за реализација на проекти се доделуваат 

врз основа на јавен конкурс, кој се објавува во јавните 
гласила. 

Член 5 
Јавниот конкурс за доделување на средства за реали-

зација на проекти се распишува врз основа на одлуката 
за утврдување на бројот на проекти по научни области 
и дисциплини кои можат да бидат прифатени за финан-
сирање во тековната година, донесена од министерот за 
наука. 

Н.1. Елементи на предлог-проектот и критериуми за 
негово оценување 

Член 6 
Носителите на проекти конкурираат за добивање на 

средства за реализирање на проект, со доставување на 
пријава. 

Кон пријавата од ставот 1 на овој член се доставува 
предлог-проект. 

Член 7 
Основни елементи на предлог-проектот се: 
- назив на носителот на проектот и одговорно лице; 
- наслов на предлог-проектот; 
- главен истражувач на предлог-проектот и други 

истражувачи (во натамошниот текст: истражувачки 
тим); 

- научна област и потесно подрачје на предлог-про-
ектот; 

- вид на истражувањето; 
- други институции-учесници во истражувањето; 
- траење на предлог-проектот; 
- цена на чинење на предлог-проектот; 
- одлука на надлежниот орган на носителот на про-

ектот за прифаќање на предлог- проектот; 
- адреса на носителот на проектот; и 
- место и датум на поднесување на пријавата. 

Член 8 
Во реализацијата на проектот учествуваат главен 

истражувач со научно, односно наставно-научно звање 
кој е вработен во установата која е носител на проек-
тот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-
научно или соработничко звање, евидентирани во реги-
старот на Министерството за наука. 

Средства не се доделуваат за проект доколку глав-
ниот истражувач бил главен истражувач на проект кој е 
негативно оценет или не доставил годишен или завр-
шен извештај. 

Член 9 
Предлог-проектот се оценува врз основа на след-

ните критериуми: 
- релевантност на проектот во однос на утврдените 

цели; 
- оригиналност на содржината на истражувањето и 

очекуваниот резултат; 
- исполнетост на условите за реализација на проек-

тот: 
а) научната компетентност (квалитет и референци) 

на истражувачкиот тим; 
б) применл ивоста на мето до лошите; 
в) организираноста и расположивата инфраструк-

тура за изведување на проектот; 
г) вклученост и оспособување на млади научнои-

стражувачки кадри; 
- реалност на планираното време за изведување на 

проектот; 
- реалност на планираните финансиски средства за 

изведување на проектот; 
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- можности за примена на резултатите од истражу-
ваното; и 

- меѓународна димензија на проектот (потреба, ин-
терес и можност за користено меѓународна научна со-
работка). 

Член 10 
Оценуваното на предлог-проектите се врши по пат 

на анонимна оценка од страна на најмалку двајца ек-
сперти ангажирани од Министерството за наука. 

Оценуваното од ставот 1 на овој член се врши врз 
основа на критериумите од членот 9 на овој правилник. 

Член 11 
Учесник кој е предвиден за главен истражувач или 

истражувач во предлог-проект кој е предмет на оцену-
вано или кој е вработен во институцијата која е носител 
на предлог-проектот, не може да биде избран за ек-
сперт за оценувано на истиот предлог-проект. 

Член 12' 
Оценката на експертот се движи од 1 до 5 и тоа за 

следните елементи - критериуми: 
- придонес во продлабочувањето и проширувањето 

на обемот на научните знаена; 
- оригиналност на целите и содржината на истражу-

вањето; 
- веројатност во постигнување на очекуваните ре-

зултати; 
- компетентност на главниот истражувач; 
- оценка на предложениот истражувачки тим по 

компетентност, број и професионална насоченост; 
- придонес во оспособувањето на млади научнои-

стражувачки кадри; ' 
- релевантност и конкурентност на проектот за ме-

ѓународна соработка; 
- веројатност за примена на резултатите во практи-

ката; 
- исполнетост на материјално-техничките услови за 

реализација на проектот; 
- реалност на планираното време за реализација на 

проектот;и 
- реалност на финансиските средства за реализација 

на проектот. 
За доделените оценки експертот дава писмено обра-

зложение. 

11.2. Доделување на средства за финансирање на прифа-
тени проекти 

Член 13 
Пријавените предлог-проекти на јавниот конкурс, 

по завршувањето на постапката за нивно експертско 
оценувано, се рангираат според висината на добиените 
просечни експертски оценки. 

Член 14 
. Средства се доделуваат за финансирање на оние 

проекти кои добиле највисока оценка на ранг-листата, 
а во рамките на утврдениот број на проекти по научни 
области и дисциплини, предвидени со одлуката од член 
5 на овој правилник. 

Член 15 
За доделените средства за проектите од член 14 на 

овој правилник, се склучува договор помеѓу Министер-
ството за наука, носителот на проектот и главниот 
истражувач на проектот. 

Договорот од ставот 1 на овој член се склучува со 
важност до 3 години. 

Член 16 
Средствата кои се доделуваат за финансирано на 

проектите се наменети за покривање на трошоците за 

потрошена енергија, материјали и суровини, патни тро-
шоци, дневници, теренски додатоци и други надоме-
стоци, надоместоци за ангажирање на експерти, произ-
водни услуги, непроизводни услуги (информатички 
услуги, ПТТ-услуги, преводи и ел.), одржување на 
опрема, набавка на литература и други трошоци кои се 
во функција на реализација на проектот. 

За непроизводните услуги од ставот 2 на овој член, 
носителот на проектот може да користи средства најм-
ногу во висина до 25% од вкупните средства наменети 
за реализација на проектот. 

II.3. Оценување на резултатите на проектот 

Член 17 
Оценуваното на резултатите на проектот се врши 

на завршниот извештај од страна на најмалку двајца 
експерти ангажирани од Министерството за наука. 

Во текот на реализацијата на проектот може да се 
побара годишен или друг дополнителен извештај на кој 
се врши оценувано. 

Завршниот извештај се изготвува и доставува од 
страна на носителот на проектот до Министерството за 
наука во рок од 3 месеци од завршуваното на финанси-
раното на проектот, заедно со одлуката за негово при-
фаќано која е донесена од надлежниот орган на носите-
лот ца проектот. 

Член 18 
Во рок од 30 дена од денот на завршувањето на 

постапката за експертско оценување на завршниот из-
вештај, се врши јавна презентација на резултатите од 
проектот, организирана од страна на Министерството 
за наука и носителот на проектот. 

На јавната презентација, покрај главниот истражу-
вач и членовите на истражувачкиот тим, присуствуваат 
и работоводниот орган на носителот на проектот, ек-
спертите кои го вршеле оценуваното на завршниот из-
вештај, претставници од Министерството за наука, а 
може да присуствуваат и наставно-научни работници од 
соодветната област и други заинтересирани институции 
и лица. 

III. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Член 19 
Средствата за издавачка дејност се доделуваат за 

финансирано на дел од печатарските трошоци за изда-
вање на научни книги, научни списанија, годишни збор-
ници на факултетите (во натамошниот текст: научни 
трудови). 

Ш. 1. Научни книги 

Член 20 
Под научна книга во смисла на овој правилник се 

подразбира: 
- труд кој содржи резултати од изворни научни 

истражувана или преглед на научни истражувана со 
нови заклучоци, од интерес за науката, како и научна 
граѓа со критички преглед и оригинална научна синтеза 
(научна монографија); 

- труд од референтен карактер кој има посебно зна-
чење за науката (научно-документарен, историски, тер-
минолошки речник, ретроспектива библиографија за 
одредени научни дисциплини и ел.); и 

- значајни научни трудови од домашни и странски 
автори. 

Научните книги треба да ги исполнуваат библио-
графските стандарди. 
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Член 21'' 
Средствата за финансирање на научните хниги, се 

доделуваат по пат на јавен конкурс, кој се' објавува во 
јавните гласила. 

Право да конкурираат за средствата од став 1 на овој 
член имаат: универзитетите, факултетите, другите на-
учни установи, самостојните истражувачи, трговските 
друштва чија основна дејност е издавано на книги и 
друштвата за наука (во натамошниот текст: издавачи). 

Член 22 
Издавачот, КОЈ се пријавува за добивање средства за 

издавање на научна книга доставува: 
1. Пријава со следните податоци: 
- издавач (жиро сметка, даночен број и банка депо-

нент); 
- автор на трудот, степен на школска подготовка, 

научно, односно наставно-научно звање; 
- научна област во која работи авторот; 
- матична институција на авторот; 
- наслов на трудот; 
- број на печатарски табаци; 
- број на илустрации; 
- предвидена техника на печатење; 
- тираж; 
- план на приходи; 
- спецификација на трошоци; и 
- датум на издавање. 
Трговското друштво од членот 21 став 2 на овој 

правилник, кон пријавата доставува доказ за својата 
основна дејност од уписот во судскиот регистар. 

2. Одлука дека надлежниот орган на издавачот го 
одобрил издавањето на книгата. 

3. Податоци за рецензентите: 
- име и презиме; 
- звање и степен на стручна подготовка; 
- матична установа; и 
- научна област во која работи. 
4. Две рецензии од двајца доктори на науки со 

оценки за: 
- значење на предметот кој се обработува во трудот; 
- оригиналност на трудот со проценка за придоне-

сот врз развојот на научната мисла; 
- други трудови за ист или сроден предмет со компа-

ративна оценка на квалитетот; 
- структурна композиција на трудот; 
- претпоставен интерес на научната и другата јав-

ност за која е трудот наменет; 
- резиме на трудот; и 
- препорака за печатење. 
5. Про-фактура односно фактура за висината на пе-

чатарските трошоци. 
Издавачите ги избираат рецензентите од редот на 

научни кадри кои имаат докторат на науки или научно, 
односно наставно-научно звано. 

Во постапката за одобрување средства за научни 
книги Министерството за наука може да прибавува ми-' 
слења и оценки и од други рецензенти. 

1П.2. Научни списанија 
Член 23 

Средства се доделуваат за научни списанија кои по 
својот статус, содржина и улога вршат функција на 
главно списание во определена научна дисциплина, од-
носно на уште едно научно списание во иста научна 
дисциплина, доколку се утврди дека само со едно 
главно списание не е можно да се задоволат потребите 
за објавување на научните прилози. 

Член 24 
Научното списание за кое со доделуваат средства е1 

потребно да ги исполнува следите услови 

- да објавува научни прилози на автори од територи-
јата на Република Македонија; и 

- составот на уредништвото на научното списание да 
го сочинуваат истакнати научни работници од Репу-
блика Македонија. 

Член 25 
Доделување на средства во финансирањето на дел од 

печатарските трошоци на научните списанија се врши 
по пат на јавен конкурс кој се објавува во јавните гла-
сила 

Кон пријавата издавачот доставува одлука од над-
лсжниот орган за издавање на списанието и профак-
тура односно фактура за висината на печатарските тро-
шоци. 

1П.З. Годишни зборници на факултетите 

Член 26 
Средства се доделуваат за финансираното на дел од 

печатарските трошоци на годишните зборници на фа-
култетите преку јавен конкурс кој се објавува во јав-
ните гласила. 

Член 27 
Кон пријавата за конкурирање факултетот доста-

вува одлука од надлежниот орган и профактура од-
носно фактура за висината на печатарските трошоци. 

III.4. Доделување на средства за научни трудови 

Член 28 
За прифатените научни трудови се склучува договор 

со издавачот. 
Член 29 

Средства за финансирањето на дел од печатарските 
трошоци на научните трудови се доделуваат за: 

- научни книги, до 12 печатарски табаци за една 
книга; 

- научни списанија, до 10 печатарски табаци и тоа за 
еден број годишно; и 

- годишни зборници, до 10 печатарски табаци за 
едно годишно издание. 

IV. Организиравме на научни собири 

Член 30 
Средства за организирање на научни собири се доде-

луваат на универзитетите, факултетите, другите на-
учни установи и друштвата за наука, врз основа најавен 
конкурс. 

Член 31 
Средствата за организирано на научен собир се до-

делуваат за материјални трошоци и услуги (печатење 
на покани и програми за научен собир, ПТТ трошоци, 
телефакс и ел.) и за печатено на зборник на трудови. 

Член 32 
Средства за организирано на научен собир се доде-

луваат врз основа на пријава поднесена од организато-
рот на научниот собир. 

Пријавата за доделувано на средства содржи и обра-
зложение за карактерот на научниот собир, планира-
ниот број на учесници, број на реферати, како и пре-
сметка на потребните средства за одржуваа на науч-
ниот собир. 

Кон пријавата се приложува следната документа-
ција: 

- одлука од надлежниот орган на организаторот за 
потребата од одржување на научниот собир; 
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- одлука за печатење за зборникот на трудови од 
научниот собир; 

- програма за работа и број на учесници на научниот 
собир. 

Член 33 
Организаторот го известува Министерството за на-

ука за промените што ќе настанат во врска со организи-
раното и одрекуваното на научниот собир и доставува 
извештај, со спецификација на направените трошоци и 
два примероци од зборникот на трудови. 

Член 34 

Средствата за организирање на научни собири се 
доделуваат според бројот на учесниците на собирот и 
расположивите средства на Министерството за наука 
во тековната година. 

V. УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ ВО СТРАН-
СТВО, СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО, 
УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ 
НЕВЛАДИНИ АСОЦИЈАЦИИ, СТУДИСКИ ПРЕ-
СТОИ НА СТРАНСКИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО 

СТРАНСКО НАУЧНО СПИСАНИЕ 

Член 35 
Средства за учество на научни собири ве странство, 

студиски престои во странство, уплата на членарини во 
меѓународни невладини асоцијации, делегирано на 
претставници во управни тела во странски асоцијации, 
студиски престои на странски научни работници и за 
објавувано на научни трудови во странско научно спи-
сание може да се доделуваат на универзитетите, факул-
тетите, другите научни установи, самостојните истра-
жувачи и друштвата за наука, врз основа на јавен кон-
курс, кој се објавува во јавните гласила. 

У.1. Учество на научни собири во странство 

Член 36 
Средствата за учество на научни собири во стран-

ство се доделуваат под следните услови: 
- корисникот на средства да биде избран во научно, 

наставно-научно или соработничко звапо, односно да 
има докторат, магистратура или специјализација и да се 
води во регистфот на научноистражувачки кадари во 
Министерството за наука; 

- трудот (рефератот) да биде прифатен за презента-
ција од организаторот на научниот собир за усмена или 
постер презентација (писмен доказ); 

- согласност за учество на научниот собир од инсти-
туцијата каде е вработен кандидатот; 

- во последните пет години да има објавено најмалку 
еден труд во домашно или странско списание или збор-
ник од научен собир; 

- документ-потврда за висината на патните тро-
шоци; 

- документ за висината на котизацијата; 
- апстракт од научниот труд (рефератот); и 
- молба од корисникот на средствата. 

Член 37 
Средствата за учество на научен собир во странство 

се доделуваат на институцијата која е подносител на 
пријавата за користено на средства, но најмногу до пет 
лица на светски научен собир, односно до три лица на 
европски или балкански научен собир. 

Средствата за учество на научен собир во странство 
се доделуваат за патни и дневни трошоци и уплата за 
котизација. 

У.2. Студиски престои во странство 

Член 38 

Средствата за студиски престои во странство се до-
делуваат под 'следните услови: 

- корисникот на средства да биде избран во научно, 
наставно-научно или соработничко звање, односно да 
има докторат, магистратура или специјализација и да се 
води во регистерот на научно истражувачки кадри во 
Министерството за наука; 

- да е изготвена програма за обавување на студи-
скиот престој; 

- корисникот да биде прифатен за студиски престој 
од институцијата каде ќе престојува (писмен доказ); 

- согласност за студиски престој од институцијата 
каде е вработен кандидатот; 

- документ - потврда за висината на патните тро-
шоци; и 

- молба од корисникот. 

Член 39 

Средствата за студиски престој во странство се доде-
луваат на институцијата која е подносител на пријавата 
за користено на средства. 

Средствата за студиски престој во странство се доде-
луваат за покривање на дел од патните трошоци. 

У.З. Студиски престои на странски научни работници 
во Република Македонија 

Член 40 

На универзитетите и факултетите им се доделуваат 
средства за студиски престои на странски научни работ-
ници заради одржување на предавано или реализација 
на меѓународен проект. 

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на 
институцијата во која ќе престојува странскиот научен 
работник, врз основа на пријава, документ за хотелско 
сместување и образложение за потребата од престојот. 

У.4. Објавување на научеа труд во меѓународни научни 
списанија 

Член 41 

За објавување на научен труд во меѓународно на-
учно списание се доделуваат средства доколку истиот е 
прифатен од издавачот на списанието. 

Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на 
институцијата каде е вработен авторот на трудот, врз 
основа на доставена пријава и соодветна документација 
(фактура, уплатница и ел.) 

VI НАБАВКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА 
ОПРЕМА И ЛИТЕРАТУРА 

Член 42 

Средства за набавка на научноистражувачка опрема 
и литература се доделуваат на универзитетите, факул-
тетите, другите научни установи и самостојните истра-
жувачи, врз основа на јавен конкурс, кој се објавува во 
јавните гласила. 

Под научноистражувачка опрема се подразбира на-
учноистражувачката опрема која е во функција на на-
учноистражувачката работа. 

Под научноистражувачка литература се подразбира 
странска научна периодика која е во функција на науч-
ноистражувачката ратата. 
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Член 43 

Средствата за набавка на научноистражувачка 
опрема и литература се доделуваат на корисници кои 
имаат проект за кој се доделени средства за финанси-
рано од Министерството за наука. 

Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат во 
согласност со расположивите финансиски средства на 
Министерството за наука. 

Член 44 

Кон пријавата за доделување на средства за набавка 
на научноистражувачка опрема корисникот поднесува 
одлука од надлежниот орган на институцијата, про-
фактура за цената на опремата, список на опремата и 
образложение за потребата и функциите на истата. 

Член 45 

Кон пријавата за доделување на средства за набавка 
на странска научноистражувачка литература се подне-
сува про-фактура за висината на цената, список на на-
словите и образложение за Потребата од нејзината на-
бавка. 

VII КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА 

Член 46 

Одобрените средства за научните трудови се преве-
дуваат на издавачот по излегувањето од печат и доста-
вувањето на седум примероци од трудот до Министер-
ството за наука. 

Доколку издавачот не достави седум примероци од 
книгата во рок од шест месеци од денот на склучува-
њето на договорот со Министерството за наука, догово-
рот се раскинува. 

Член 47 

Средствата кои се доделени во согласност со овој 
правилник можат да се сопрат или да се повратат, а 
склучениот договор да се раскине, доколку се утврди 
дека нивното користење не е наменско или постојат 
други причини кои го оневозможуваат реализирањето 
на договорот. 

Член 48 

Главниот истражувач од член 8 став 1 на овој пра-
вилник може да биде сменет доколку: 

- ненаменски ги користи средствата наменети за ре-
ализацијата на проектот; 

- не ги почитува роковите за реализација на проек-
тот, утврдени во договорот; 

- не изготви завршен извештај и годишен или друг 
дополнителен извештај ако тоа се побара од него; и 

- во други случаи кои го оневозможуваат реализира-
њето на проектот. 

За стручното раководење со проектот е одговорен 
главниот истражувач на проектот, а за финансиското 
работело е одговорен главниот истражувач и работо-
водниот орган на носителот на проектот. 

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 

Прифатените проекти финансирани од Министер-
ството за наука кои се во тек, ќе продолжат да се 
реализираат во согласност со склучените договори. 

За проектите од став 1 на овој член, по нивното 
реализирање, носителот на проектот може да органи-
зира јавна презентација на завршниот извештај, во сми-
сла на членот 18 од овој правилник. 

Член 50 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 08-537 Министер за наука, 
9 марг 2000 година Д Р Нси*Д Новевски, с.р. 

Скопје 
1668. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Дорломбос -
Општина Куклиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето нџ ова решение во ^Службен весник на 
Република Македонија*4. 

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

Бр. 09-1447/1 Д*^* 1 ^ ' 
22 март 2000 година Дшл. правник. Горги Лазеска, с.р. 

Скопје 
1669. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина 'Мемешли -
Општина Куклиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во ^Службен весник на 
Република Македонија44. 

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

Бр. 09-1448/1 Директор, 
22 март 2000 година ДИШ1- 1фавник. Горги Лазеска, с.р. 

Скопје 

1670, 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Фурка - Опш-
тина Стар Дојран. 
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Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во ..Службен весник на 
Република Македонија44. 

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

Бр. 09*1449/1 Директор, 
22 март 2000 година т и [ ' Ч**101*- "ОР"1 Лазески,с.р. 

Скопје 
1671. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Ѓопчели - Опш-
тина Стар Дојран. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во ^Службен весник на 
Република Македонија". 4 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ44 бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-1450/1 Директор, 
22 март 2000 година И*1"1- правник. Горги Лазески, с.р. 

1672. ^ 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Куртамзали -
Општина Стар Дојран. 

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

Со денот на примената н4 катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РММ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-1451/1 Доктор, 
22 март 2000 година 4*»"« . Горѓи Лазески, с.р. 

Ш З . СкопЈе 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86-и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Лаки - Општина 
Виница. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавуваното на ова решение во ..Службен весник на 
Република Македонија44. 

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

Бр. 09-1452/1 Д*^* 1 ^ ' 
22 март 2000 година правник. Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред ОВОЈ суд пд предлог на доверителот е Ратка 

Темеловска од Скопје, бул "А1ЈНОЈ" бр 58/12 се во-
ди извршна постапка против должникот Георги 
Георгиевски за наплата на парично побарување од 
461 651,оо денари со камата Средство за извршување 
е продажба на '/а идеален дел од станот на бул -
' АВНОЈ" бр 28/15 

За привремен застапник на должникот се назначу-
ва Стево Меноски адвокат од Скопје. Привремениот 
застапник ќе го застапува должникот во постапката 
се додека должникот лично или лице овластено 'од 
него како полномошник се јави во судот, односно 
додека Центарот за социјална работа не го извести 
судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,И бр 850/95 
(11106) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И-СКОПЈЕ 
Во просториите на Основниот суд Скопје П-Сконје 

кат I, сала броЈ 5, на ден 19 04 2000 година, во 11,Зо 
часот ќе се одржи рочиште за продажба на стан КОЈ 
се наоѓа на ул."Коце Металец" бр.9-2/8 со површина 
од 52,75 и гаража со површина од 15 м2 на истата 
адреса во Скопје, кои се заедничка сопственост на 
предлагачите Стојановски Ѓорѓи, Стојановски Ацо, 
Коческа Билјана, Стојановска Станојка и на про-
тивникот Стојановски Методи секој на по 1/5 идеална 
од станот по пат на јавно и усно наддавање 

Пазараната вредност на станот на горенаведената 
адреса изнесува 36 145,оо германски марки додека 
вредноста на гаражата на истата адреса изнесува 
4.481,оо германски марки, во противвредност во де-
нари, последен курс на марката на денот на про-
дажбата кој го одредува Народна банка на РМ, како 
почетна цена за јавно наддавање 

Сите заинтересирани правни и физички лица дол-
жни се до денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат на име судски депозит износ од • 
1о% од утврдената почетна цена за лицитација. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ВПП бр 154/98 
(11096) 

Пред Основниот суд Скопје Н-Скопје поднесена е 
тужба за развод на брак по тужбата на тужителот 
Цамиќ Сабахко од с.Долно Коњаре, Скопско, против 
тужената Цамиќ Есма со непозната адреса на жи-
веење 

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална' 
работа на општините на град Скопје со решение 
бр 3006-307 од 1 3 20(Х* година е поставен привремен 
старател адвокатот Весна Младеновиќ од С К О Н Ј С , 

ДТЦ Мавровка ламела Ц кат, локал "7, кој старател 
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ќе се грижи за интересите на тужената во постапка-
та 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 
обавувањето на огласот да се јави во судот Во 
е противно, нејзините интереси во постапката ќе ги 
застапува поставениот привремен старател 

Од Основниот суд СкопЈе П-СкопЈе VIII П бр 268/оо 
( 11101 ) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес се води парнична 

постапка по тужбата на тужителот Љатифова Џеврие 
од е Г Јабо.тчиште, против тужениот Љатифов Исмаил 
од е Г Јаболчиште, се1а со непознато место на живее-
ње 

За привремен застапник на тужениот е е определе-
на Билјана Јачева, стручен соработник во Основниот 
суд во Велес Привремениот застапник ги има сите 
права и должности на законски застапник, се додека 
тужениот или негов полномошник не се Јави пред 
судот односно се додека Органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател 

()д С пловниот суд во Велес, П бр 96/2000 (11784) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред ОВОЈ суд се води постапка за развод на брак но 

тужбата на тужителот Азизи Сефедин од е Добридол, 
против тужената Азизи род Франсуа Фабијан Вере-
ник од Минхен-Германија, со непозната адреса 

Се повикува тужената да се Јави во судот, да достави 
адреса и да овласти полномошник КОЈ ќе Ја ^стапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување Во спро^ 
тивно по истекот на рокот од 30 дена судот по слу-
жбена должност во постапката ќе и постави привре-
мен застапник 

За привремен застапник ќе биде поставен Димоски 
Бобан, стручен соработник ири Основниот суд во Гос-
тивар -. 
I Од Основниот суд во Гостивар, НЈбр 168/2000 

( 1 1 1 2 1 ) 

на-
пред Основниот суд во Гостивар во тек е постапка 

за развод на брак по тужбата на тужителот Велији 
Саиме од е Србиново, пробив тужениот Таири Шукри 
е Мег раце, со непозната ^адреса на живеење во 
странство 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
лицето Елеса АЛИЈЈУ, стручен соработник при Основ-
нио I суд во Гостивар, кој ќе ги застанува интересите 
на тужениот додека тој или негов полномошник или 
застапник не се Јави во ОВОЈ суд односно додека Ор-

ганот за старателство не му постави старател 
Од Основниот суд во Гостивар, П бр 848/99 (11 123) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
развод на брак по тужбата на тужителот Асани 

Бајрам од е Речане, Гостиварско, против тужената 
Манушаќе Асани од град Елбасан-република Алба-
нија, со непозната адреса 

Се повикува тужената или било кое друго лице во 
рок од 30 дена да се Јави во судот и да достави точна 
адреса Доколку во рок од 30 дена не се Јави, ниту пак 
на тачи СВОЈ полномошник, судот за привремен зае-
м и т е ќе 1 о постави Бобан Димоски, стручен гора-
с т мик при оној ^уд којеви пила постапка ќе («1 «лс 

тапува тужената се додека таа или нејзин полномо-
шник не се поЈадат пред судот 

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 935/99 (11231) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци е заведен спор за 

наплата на долг помеѓу ПТП "Угор Комерц" Кава-
дарци и ПТУП "Нико Транс експорт" Кавадарци под 
СС бр 306/97 

Бидејќи законскиот застапник на тужениот се на-
оѓа во странство со непозната адреса, судот му на-
значи привремен застапник, дипломиран правник Род-
на Арангелова, коЈа ќе ги застапува неговите инте-
реси се до окончување на истиот доколку законскиот 
застапник во рок од 30 дена не се Јави во Основниот 
суд или не назначи негов полномошник 

Од Основниот суд во Кавадарци, СС бр 306/97. 
(11227) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена 

парнична постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Небојша Шаќировски од Куманово 
ул "Никола Тесла" бр 37, против тужениот Михриџан 
Садик Шаќировска од СкопЈе, сега на привремена-. 
работа во СР Германија со непозната адреса 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува адвокатот Светлана Спасовска од Куманово се 
до правосилното окончување на постапката 

Од Основниот суд во Кумааново, X П бр 340/2000 
(11041) 

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена ту-
жба • за сопственост на недвижен имот од тужител-
ката Трајанка Стојановска од Куманово, ул "Желез-
н и ч к а ' ^ 13, против тужените Славка Цветковска од 
Куманово и Гордана Таревска од Куманово ул."Лес-
ковачка" 1 Верка Пешевска, Стефан Пешевски и 
Маргарита Пешевска од Белград, со непозната адре-
са на живеење 

На тужените за привремен застапник им се наз-
начува Чедомир Атанасови*, адвокат од Куманово 
Застапникот ќе ги застапува тужените во постап-
ката се додека тие или нивни полномошник не.' се 
поЈави во судот, односно додека Центарот за соци-
јална работа не го извести судот дека назначил стара-
тел 

Од Основниот суд во Куманово, VII.П бр.327/2000 
ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 

Пред Основниот суд во Крушево се води оставинска 
постапка за покојниот Бацарија Андон Димитар 
пензионер од Крушево, роден 14.08.1923 година во « 
Крушево, државјанин на Р.Македонија, умрел 
13 02 2000 година во Прилеп, со место на живеење во 
Крушево на ул "Мише Ефтим" бр 7 

ПОКОЈНИОТ има оставено недвижен и подвижен 
имот 

Во смртовницата доставена во судот не постојат 
имиња на наследници кои полагаат право на нас-
ледство затоа што истите не се познато 

ОВОЈ суд објавува оглас со КОЈ се бара во рок од 1 
/една/ година од објавувањето на огласот во ОВОЈ суд 
да се Јават лицата кои што полагаат право на 
наследство на ПОКОЈНИОТ како и да се Јават лица кои 
ипо знаат' КОЈ се наследници на ПОКОЈНИОТ 

( И Основниот суд но Крепено О пр * 2О'»0 (11122) 



Стр. 1348- Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 март 2ГК и» 

ОСНОВЕН СУД ВО СI РУМИ ЦА 
Во Основниот суд во Струмица се води посатка за 

предавање на владение по тужбата на тужитело1 Ре-
публика Македонија против тужениот Андреев I Јане 
од е Владевци, сега со непозната адреса во Франција 

Се повикува тужениот да се Јави во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот Во спротивно, ќе му пиле 
назначен привремен 'застапник и тоа лицето Кала-
мерникова Цона, стручен соработник при Основите 
суд во Струмица, коЈа ќе ги застапува интереси 1 е на 
тужениот се до неговото појавување во судој или до 
правосилното завршување.на постапка]а 

Од Основниот суд во Струмица, П бр 1259/99 
(11229) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕ ТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

исполнение на договор по тужбата на тужителот 
Латифи Лјатиф од е Желино, и Таири Ќевсер од 
е Желино, сега со непозната адреса во 
Германија,против тужените Таири Шасине, Орјана 
Исније и Феризат и Дрита, сите од е Желино, сем со 
непозната адреса во С Р Германија 

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот да се Јави во судот 
ја достави нејзината адреса, или одреди СВОЈ пол-
номошник кој ќе ја застапува пред судот до право-
силното окончување на постапката, доколку во онре-
деленииот рок не го стори тоа судот преку ЦСР-
Тетово, ќе бара поставување на привремен старател 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1о44/99 (1 1 120) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип се води спор за раз-

вод на брак по тужбата на тужителката Соња Ни-
коловска од Штип, против Перо Николовски од 
Скопје, со непозната адреса 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се Јави во 
судот да постави СВОЈ П О Л Н О М О Ш Н И К В О спротивно, 
судот ќе му одреди привремен застапник до окон-
чувањето на спорот 

Од Основниот суд во Штип, П бр 1055/99 (11224) 

ОСНОВНИ СУД СКОПЈЕ 1 - ПСОШН 
Пред овој суд е поведена граѓанско п о т и х а , за 

развод на брак но тужба па тужителот Млрнн Дуков-
ски од Скопје прстен тужената Млриј.г Дуковска од 
Скопје, согласно член 41 од Законот за семејство. 
Тужената Дуковски Марија е со непозната адреса па 
живеење и негата лема полномошник во постапката. 

Се повикува тужената но рок од 30 дена, од објаву-
вањето на огласот но "Службен весник на РМ". да се 
јави во судот или да ги постави полномошник кој Ќе ги 
застанува, нејзините интереси во постапката, а во 
спротивно интересите на тужената ќе ги застанува 
привремениот шстапнмк Маријан ' Јаковски , авокат 
од Скопје, бул."К.у змии Јосифовскн-Питу" бр. 22 лок. 
се додека тужената иии нејзиниот полномошник не се 
попјпинт Пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,11 бр 3592/98, 

З А П И Ш У В А Њ Е В О Т Р Г О В С К И О Т 
Р Е Г И С Т А Р 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег, бр 
104/2000, на регистарска влошка бр 005161, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на лицето овласте-
но за застапување на Градежно трговско друштво "БЕ-

ГОН-ОХРИД" Акционерско друппво Охрид, бул " I у-
ристпчка" бб, Охрид 

Му престанува овластувањеIо Ја застапување и се 
брише од 1р1овскио1 регистар лицето Смлќоски Мир-
ко 

Лице овластено за застанување во надворешно |р-
говскиот промет е м-р Миле ВелЈЛНОски - генерален 
директор 

Од Основици суд во Битола (11653* 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2228/99, на регистарска влошка бр. 008384, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЈ1 на 
Трговско друштво за производство, услуги, трговија и 
угостителство „ДТ-ВЕЉАН" Весна Велиовска 
ДООЕЈ1 увоз-извоз ул. „Питу Гули" бр. 35, Охрид. 

Основач е Весна Велиновска од Охрид. 

Дејности: 17.71, 17.72, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 
45.32 , 45.33 , 45.34 , 45.42 , 45.23, 45.45, 50.30/2, 51.24, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38,51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/ 
1, 55.30, 55.3042, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 65.12/3, 93.05, 93.1, 93.02, 95.00, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и 
патници, работи на посредување во надворешно тргов-
скиот промет, изведување градежни работи во стран-
ство, изведување на инсталаторски работи во стран-
ство, туристичко посредување во странство, продажба 
на стоки од консигнациоНи складови на странска роба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластува-
ња, а одговара со целиот свој имот, полна одговор-
ност. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет е Весна Велиновска. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2228/99. 
(2238) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3844/99, на регистарска влошка бр. 010012, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на 
друштво за производство, трговија и услуги Цена Ма-
товска „АЛ-МАТ" увоз-извоз ДООЕЈ1, ул. „Довле-
џик" бр. 60-а, Битола. 

Дејности: 15.86, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.4(У2, 
45.31, 45.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.36, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,45, 51.46, 51.53, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.48, 52.62, 55.30/ 
1, 60.22, 60.24, 72.30, 74.12, 74.14, 92.33, 92.34, 93.01, 
93.05, надворешна трговија со презгоанбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, услуги во меѓународниот транспорт, уго-
стителски и туристички услуги, посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
малограннчен промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
направени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. 
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Лице овластено за застапување во правниот промет 
трети лица во внатрешниот и надворешно тргов-

скиот промет е Цена Матовска, управител со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3844/99. 

(2239) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3829/99, на регистарска влошка бр. 010099977-6-06, го 
запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-пое-
динец за трговија на мало Роберт Димитрија Талевски, 
„БАСАР-КОМПАНИ" ТП е. Д. Оризари, Битола. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за пре-
земените обврски одговара со целиот свој имот. 

Роберт Талевски, овластен потписник во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3829/99. 
(2240) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3955/99, на регистарска влошка бр. 010117, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ЈТД Производ-
но, трговско и услужно друштво Фадил Мевмедоски и 

# др. „МЕВМЕДОСКИ" увоз-извоз е. Подгорци, Лабу-
' кишта. 

Дејности: 15.86, 20.10/1, 02.30, 20.40, 20.51, 36.11, 
36.12, 36.13, 361.4, 45.21/1, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30/1, 
50.30/2, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 71.10, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт 
на стоки и патници, угостителски и туристички услуга, 
застапување и посредување во прометот на стоки и 
патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот и солидарно со сите. други 
содружници. 

Управител е Фадил Мевмедоски, со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3955/99. 
(2241) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3933/99, на регистарска влошка бр. 010095, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на .ДООЕЛ на 
Друштво за трговија, производство и услуги Сашо 
,ДАСА ПРОМЕТ4 узоз-извоз ДООЕЈ1, ул. „Иво Лола 
Рибар" 23, Битола. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51,41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 51.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81 ,м 74.84, 92.33, 92.34, 
93.05 , 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/2, Надворешна трговија со пре-

хранбени и ^прехранбени производи, малограничен 
промет, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, 
реекспорт. 

Сашо Поповски, управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3933/99. 

(2242) 

Основниот суд* во Битола, со решението Трет. бр. 
2298/99, на регистарска влошка бр. 008454, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во 
ДООЕЛ на Трговско друштво за преработка, трговија 
и услуги Земјоделска апотека „БЕСА" Имет Зиба 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. ,Далјани" бр. 12, Струга. 

Дејности: 51.19, 51.21, 51.22, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.54, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 522.5 , 52.27, 52.31, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30/1, 01.11, 
01.11/1, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.12/3, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.31, 
71.34, 74.81, 74.83, 74.84, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Имет Зиба, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2298/99. 
(2243) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3897/99, на регистарска влошка бр. 010058, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за .производство, услуги, угостителство и 
трговија „ЈАНИЌЕВИЌ" Ненад увоз-извоз ДООЕЛ 
ул. ,,4-ти Јули" бр. 186-3/3, Кичево. 

Единствен осдружник во друштвото е Ненад Јани-
ќевиќ од Кичево. 

Основна главница која ја вложува основачот во 
друштвото изнесува 5000 ДЕМ во предмети по процен-
ка на овластен судски проценител. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1,15.98/2, 25.12, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.4ОД1, 50.4СУ2, 50.50, 51ДЗ, 
51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 31.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52*42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 65.12/5, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот 
сообраќај, туристичко - угостителски услуги, сообра-
ќајно - агенциски услуги, мал ограничен промет со со-
седните земји. 

Во правниот промет со трети лица друпггвото иста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ненад ЈаниќЈевиќ, 



С Л А В Е Н в и . Н И К МА т ^ ШКл МЛКЈ. И МИ. \ «'1р 1350 - Бр 23 

управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3897/99. 
(2244) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
3633/99, на регистарска влошка бр. 009797, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско 
друштво за трговија, услуги и производство, Снежана 
и Александра „САНДРА 99" увоз-извоз ЈТД ул. „Пе-
тар Ацев" 6а, Прилеп. 

Основачи: Александра Грозоска, Снежана Троше-
ска, Прилеп. 

Дејности: 01.11/1, 22.25, 51 17, 51.47, 52.27, 52.74, 
02.01, 25.12, 51.18, 51.51, 52.32, 55.11, 15.11, 25.22. 
51.19, 51 52, 52.33, 55.12, 15.13, 26.13/1, 51.21, 51.53, 
52.41, 55.30/1, 15.33 , 26.40, 51.22 , 51.54, 52.42, 55.30/2, 
15.41, 26.52, 51.23,51.55, 52.43, 55.40, 15.51, 26.70, 
51 24, 51.56, 52.44, 60.21, 15.81, 45.21/1, 51.25, 51.57, 
52.44/1, 60.22, 15.82, 45.21/2, 51.31, 51.61, 52.44/2, 
60.23, 15.84 , 50.10, 51.32 , 51.62, 52.44/3 , 60.24, 15.85, 
50 20, 51.33, 51.63, 52.44/4, 63.12. 15.93, 50.30/1, 51.34, 
51.64, 52.45, 63.21, 15.98/2, 50.30/2, 51.35, 51.65 , 52.46, 
63.30, 16.00/1, 50.30/3, 51.36, 51.66, 52.47, 50.50, 16.00/ 
2, 50.40/1, 51.37, 51.70, 52.48, 65.12/3, 17.11, 50.40/2, 
51.38, 52.11, 52.50, 65.23, 17.21, 50.40/3, 51.39, 52.12, 
52.61, 71.10, 17.40, 50.40/4, 51.41, 52.21, 52.62, 74.12, 
18.22, 51.11, 51.42, 52.22, 52.63, 74.20/2, 20.10, 51.12, 
51.43, 52.23, 52.7, 74.20/3, 20.20, 51.13, 51.44, 52.2, 
52.72/1, 74.40, 20.30, 51.14, 51.45 , 52.25 , 52.72/2, 74.84, 
20.40, 51.15 , 51.46, 52.26, 52.73, 74.20/5 , 22.22, 51.16, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со ^прехранбени производи, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообракај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски со целиот свој имот, со полна 
одговорност. 

Кирил Грозоски, управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3633/99. 
(2245) 

Основниот суд во Битола, еп решението Трет. бр. 
3903/99, на регистарска влошка, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на Друштво за 
производство, трговија и услуги „ПСВ" увоз-извоз Ве-
сна Секуловоса ДООЕЛ, ул. ,Девејани" бр. 9-а, Бито-
ла. 

Основач: Весна Секуловска од Битола. 
Дејности: 14.11, 14.12, 141.3, 14.21, 14.22, 20.10/1, 

20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.51, 26.52, 
26.53, 26.611, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65 , 26.66, 26.70, 
28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 45.11, 
45.12, 45.2141, 45.21/2 , 45.22, 45.23, 45.24, 45.25 , 45.31; 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 , 45.45, 
45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 5Ј.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 522.6, 52.27 , 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 70.11, 70.12, 
70 20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33 , 73.10/1, 73.10/2 , 74 14, 

74.20/2, 74.20/2, 74.20/3, 74 20/4, 74 2Ц/5, 74 30, 74 40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, шета 
нување и посредување во прометот со стоки и услуги 
реекспорт; меѓународна шпедиција, малограничен 
промет, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд во Битола. Трег бр. 3903 "99. 
(2246) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
3898/99, на регистарска влошка бр. 01010059, го запи 
ша во трговскиот регистар основањето на ДОО на 
Друштво за производство, услуЈИ, превоз и трговија 
„ИВЕКС-КОМПАНИ" Елизабета и др. увоз-извоз, 
ДОО, ул. „Влашки пат" бр. 14, Кичево 

Содружници на друштвото сс: Никодиноска Елиза-
бета и Никодиноски Симе, двајцата од Кичево. 

Основна главница која основачите ја вложуваат во 
друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска про-
тиввредност од 155.000,00 денари во предмети по про 
ценка на овластен судски проценител, за двајцата со-
дружници. 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.50 
20.40, 21.51», 21.23 , 25.21, 25.22 , 25.23 , 25.24 , 28.12 
28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45 23, 45.24, 45.25. 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 
45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2 , 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16 
51.17, 51.19, 51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37. 51.38, 51.39. 
51.41,51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51 57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12. 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33. 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.62, 52.63, 
52.74 , 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24 , 63.12, 63.30, 92.34, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, отстапување на инвестициони ра-
боти во странство, преземање на инвестициони работи 
во странство, меѓународен транспорт на стоки, меѓу-
народен превоз на патници, шпедиција, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, конотација, мал ограничен промет со соседни-
те земји, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно 
агенциски услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своЈа сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Никодиноска Елиза-
бета, управител без ограничување во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3898/99. 
(2247) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3920/99, на регистарска влошка бр. 010081, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на 
Производно, трговско, транспортно и услужно дру-
штво Мејдиноски Медија „ЕМ-КОМЕРЦ" увоз-извоз 
ДООЕЈ1, Лабуништа. 

Дејности: 15.86, 15.89, 15.98, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50 30/ 
2, 50.30/3, 51 13, 51 16, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35. 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51 44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33 , 52.41, 
52.42, 52 43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52 46, 52 47, 52 48, 52 62, 55 30/1, 55.30/2, 55 40, 60.21, 



60 22. Н)2\% 60 24. 63 12, 71.10, 93 05, надворешна 
тр|овија со прехранбен производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, угостителски и тури-
стички услуги, застапување во прометот на стоки и 
патници 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за (Твоја сметка со полни овластува-
ња Друштвото во правниот промет со трети лица од-
Јовара со целиот СВОЈ имот. 

Малиноски МедиЈа, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности 

Основната главница на друштвото изнесува 5 100 
Д15М или 158 100,00 ден во предмети према извештај 
на вешто чиле, проценител 

Од Основниот о д во Битола, Трсг бр 3920/99. 
(2248) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
3921/99, на регистарска влошка бр. 010082, го запиша 
во трговскиот регистар основаното на ДООЕЛ на 
Друштво за трговија на големо и мало, превоз, такси 
превоз и челни, Мукадес „ХЕПИ 2000", увоз-извоз 
ДООЕЛ, ул ..Абас Емин" бр. 198, Охрид. 

Дејности 60 22, 60.21, 60.23, 60 24, 63.11. 63.12, 
63 21. 63 30 , 01.11, 01.21, 01.22/1, 01 24 , 01.40, 01.41, 
50 10 , 50.20 , 50 30/1. 50.30/2 , 50 30/3 , 50.40/1, 50.40/2, 
51 21. 51 22, 51 23, 51 24, 51.31, 51 25, 51.32, 51.33, 
51 34., 51 35, 51 36, 51.37, 51.38, 51 41, 51.42, 51.43, 
51 -и, 51 47, 51 53, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
^2 23, 52 24. 52 25, 52.26, 52.41. 52 42, 52.43, 52.44, 
52 44/1. 44/2, 52.44/3, 52 44/4, 52.45, 52.49, 52.62, 
52 63, 55^0/2. 51.70, посредување и застанување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консмгнациони складови на странски стоки, продажба 
на стоки од слободни царински продавници, реек-
спорт, малограничен промет, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенци-
ски услуги во транспортот, угостителски и туристички 
услуги 

Во правниот промет со трети лица друштвото -на-
станува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Друштвотб во внатрешниот и надворешниот про-
мет ќе го застапува Мукадес Шаре, управител без 
ограничувања 

Од СЧМ| -униот счд ио Питолр, Тост бр 3921/99 
(2249) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
2747/99, на регистарска влошка бр. 008903, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ЛП во 
ДООЕЈ1 на Трговско друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало со увоз-извоз; Бектеши 
Мицарет „НЕТИ-КОМЕРЦ" ДООЕЛ, ул. „Владо Ма-
лески" бр 14а, Струга. 

Дејности 52 11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52 25, 52.26, 52 27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52 45,'52.46, 52.47, 
52.48, 52 62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 45.21/ 
1, 45 21/2, 45.22, 45.25, 45 31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45 42, 45 43, 45 44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20 40 20 51, 20 52, 21.21, 21.22, 26 61, 26.62, 26.63, 
26 64 , 26 66 , 36 11, 36.12, 36.13 , 36 14, 36.22 , 36 50, 
51.21. 5122, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51 34, 51 35, 51 36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
5143. 51 44, 51.47, 51.51, 51.52, 51 53, 51 54, 51.55, 
5156, 51 61, 51 62, 51.63, 51.64, 51 65, 51.66, 51.70, 
51 19. 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50.30/2, 50 40/1, 50.40/ 
2, 50 50, 60 21 60 22. 60 23, 60 24, 63 30, 55 И, 55 12, 

55.30/1, 55.30/2, 71.10, 71.31, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3 , 74.70, 74.81, 74.83, 74.84 , 93.01, 93.02, 93.05, 
15.32, 15 41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2 , 52.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 17.11, 17.12, 
17.17, 17.21, 16.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17 40/2, 17.54/2, .17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18 24, 19.20, 19.30, 25.21, 25.22 , 2.523 , 25.24, 
26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 
28.12 , 28 21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62 , 28.63, 
28.71, 28 73 , 28.74 , 28.75 , 35.12, 50.40/4, 31.50, 31.62, 
32 10, 36.15 , 36 63, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, мал ограничен промет, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги. 

Трговското друштво во правниот промет настапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целиот свој имот. 

Основач: Бектеши Миџарет од Струга, со основач-
ки влог од 5300 ДМ во основни средства согласно изве-
штај од овластен судски проценител. 

Бектеши Вулнет, управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2747/99. 

(2250) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
3828/99, на регистарска влошка бр. 009997, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за трговија и услуги Спортски сојуз Струга 
„СОФКА" увоз-извоз ДООЕЈ1, ул. „Владо Малески" 
бб, Струга. 

Основање трговско друштво со ограничена одго-
ворност со фирма: Трговско друштво за трговија и ус-
луги Спортски сојуз Струга „СОФКАч Увоз-извоз 
ДООЕЛ, Струга. 

Основна главнина: 5150,00 ДЕМ, во денарска про-
гиввредност од 159.560,00 денари спрема проценката 
на овластен проценител во предмети. 

Дејности: 01.41/2, 01.42, 01.50, 02.01, 05.01, 05.02, 
22.12, 22.13 , 22.15 , 22.22, 35.12, 45.45 , 45.50, 50.10, 
50.20, 50с30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51 24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51 36, 51 37, 51 38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51 43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66 , 51.70, 52.11, 52.21, 52.22 , 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45 , 52.46, 
52 47, 52 48. 52.50. 52.61. 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74,55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
52.73, 52 74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55 30, 55.30/4, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 
60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24, 61.21, 63.11, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 
71.40, 72 10, 74.11, 74.12, 74.30, 74.70, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 75.13, 80.41, 80.42, 91.33, 92.31/2, 92.33, 
92 34 , 92 40 , 92.61, 92.62, 92.72, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, работи на по-
средување во надворешно-трговскиот промет, прода-
жба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки, изведување на инвестициони работи во стран-
ство и одстапување на инвестициони работи на стран-
ски лица во Р. Македонија, меѓународна шпедиција и 
угостителски и туристички услуги. 

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

Лице овластено за застанување е Маркоски Ѓорѓи, 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трсг бр 3828/99. 
(2251) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2740/99, на регистарска влошка бр. 008896, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
трговија на големо и мало „ХИЛАРИ" Роза Котевска 
и др. ДОО увоз-извоз, е. Олевени, општина Бистрица. 

Основачи: Котевска Роза и Котевски Драги од е. 
Барешани. општина Бистрица. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.41, 15.81, 15.98, 
50.30, 51.11, 51.21, 51.23, 51.31, 51.43, 51.66, 51,70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.60, 52.62, 55.30, 55.40, 55.51, 60.22 , 60.24, 
63.12, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, за обврските во 
правниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Котевска Роза, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2740/99 

(2252) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3812/99, на регистарска влошка бр. 009976, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на 
Друштво за производство, угостителство, услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „ИМИЏ КОМ-
ПАНИ" Сашо Кузески, ДООЕЈ1, ул. ,,11-ти Септем-
ври" бр. 76/11, Кичево. 

Основач: Сашо Кузескц од Кичево. 
Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 

50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.41, 52.42,. 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 55.63 , 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 
60.23, 63.12 , 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 80.41, 45.11, 
45.21, 45.22, 45.25 , 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, посредување, застапување, прет-
ставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен 
транспорт, шпедиција, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за преземените 
обврски одговара со целиот свој имот. 

За управител се именува Сашо Кузески, основач 
на друштвото. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3812/99. 
(2253) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3610/99, на регистарска влошка бр. 009774, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, меѓународен транспорт и трговија на 
Славе Стојаноски „СЛАВО ТРАНС" увоз-извоз 
ДООЕЈ1, ул. „Ристе Ристески Ричко" бр. 38, Прилеп. 

Основач: Славе Стојаноски, со основачки влог од 
денарска противвредност од 6.000 ДЕМ во основни 
средства според проценката на овластен проценител, 
бр. 260. 

Дејности: 01.11/4, 0Ј.21, 01.22/1, 01.23, 01.24. 01.25, 
01.30, 01.42, 05.02, 15.11, *5.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15^84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/2, 17,40/1, 
17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.12, 22.25, 24.16, 24.51, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66 , 26.70, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23. 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36,' 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47,-51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.32, 52.33 , 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3 , 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05 , 74.20/5, 
52.74, откуп на лековити билки и-шумски плодови, 
пчеларство, мелење на житарици, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, прода-
жба на стоки од консигнациони складишта на странски 
стоки, реекспорт, мал ограничен промет. 

Трговското друштво има полни овластувања и пол-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Друштвото и во надворешно-трговскиот промет е Сла-
ве Стојаноски, управител без ограничувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3610/99. 
(2254) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр* 
3825/99, на регистарска влошка бр. 009989, го затира 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Транспортно, трговско, градежно и услужно друштво, 
Гзим Тела „ЕДИ" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „ЈНА" бр. 
139, Струга. 

Содружник - основач: Гзим Тела од Струга. 
Главница: 5.000 ДЕМ во предмети по проценка. 
Дејности: 15.52, 15.84, 20.30, 27.35, 28.11, 28.12, 

28.75 , 45.21, 45.25 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.11, 52.12, 15.81, 
52.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.56, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41/52.42, 52.43, 
52.44 , 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.32, 72.60, 74.20/3, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надворе-
шна трговија со прехранбени и непрехранбени прои-
зводи, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки & 
услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, малогра-
ничен промет. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и сметка, а за обврски-^ одговара со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Гзим Тела, упра-
вител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3825/99. 
(2255) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3802/99, на регистарска влошка бр. 009966, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Трговско друштво за трговија, услуги и угостителство 
,ЛИНДИ" Веби Сулејмани, ДООЕЛ увоз-извоз, е. Ра-
долишта, Струга. 

Основач: Веби Сулејмани од е. Радолишта, Струга. 
Дејности: 50.30/2, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.25, 

52.24, 52.26, 52.27 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.84, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ма-
лограничен промет, реекспорт, туристичко посредува-
ње во странство, меѓународен транспорт на стока и 
патници, работи на посредување во надворешно-тргов-
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52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.40, 60.22, 
60.23, 60 24, 65 12/1, 65 12/2, 65.12/3, 70.31, 72.30, 
72.50, 74 60, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски физички и правни 
лица, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3686/99. 
(2260) 

скиот промет, изведување градежни работи во стран-
ство, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странска роба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своЈа сметка, полни овласту-
вања, а одговара со целиот свој имот, полна одговор-
ност. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет е Веби Сулејмани. 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 3802/99. 
(2258) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3882/99, на регистарска влошка бр. 01010048, го запи-
ша во трговскиот регистар основањето ДОО на Тргов-
ско друштво за угостителство и трговија, Мујоски Го-
ран „ГРАЦИЈА" ДОО, уту. „Никола Карев" бр. 6/5, 
Охрид 

Основачи - содружници: Мујоски Горан од Охрид, 
кој вложува 155.000,00 ден. во предмети по извештај 
од проценител и Мујоски Перо од Охрид, кој вложува 
46 500,00 ден во предмети по извештај од проценител. 

Дејности- 52 11, 52 24, 52.21, 52 22, 52 23, 52.12, 
52.25, 52 41. 52 42, 52.43, 52 45, 52.46, 52 27, 52.48, 
52 37, 52.26, 50.30/2, 50 40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.39, 
51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51.24, 51.54, 51 55, 51 70, 51.46, 
51 35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.98, 51.21, 60.23, 63.23, 
63.12, 52.26, 50.30/2, 51.32, 51.33, 60 24, 60.22, 55.11, 
55.12, 50.40, 55.30, 55 23, 55.40, 51.36, 55 30, 60.23, 
60.21, 15.32, 50 20, 25.22, 25.21, 25.23, 25.24, 27.42, 
01 41, 72 40, 50.30, 71 10, 71.21, 74.12, 72.20, 72 10, 
55 21/1, 55.23, 55.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, меѓу-
народна шпедиција, продажба на стока од слободни 
царински продавници, продажба на стока од консигна-
циони складови на странски стоки, продавање и заста-
нување во промет на стоки и услуги, меѓународен 
транспорт со стоки и патници во воздушниот и патнич-
киот сообраќај. 

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

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот СВОЈ имот, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Му-
јоски Горан, управител 

Од Основниот СУП во Битола. Трег. бо. 3882/99. 
(2259) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3686/99, на регистарска влошка бр. 009850, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги, 
Тортеска Даниела, „КРОС" ДООЕЈ1, ул. „Момчило 
Јорданоски" бр. 12, Охрид. 

Основач - овластен потписник е Ѓорѓиеска Даниела 
од Охрид. 

Дејности: 01.12/1, 01 12/2, 01.12/3, 04.41/2, 05.02, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 18.84, 15 85, 15.86, 15 87, 
15.93, 15 96, 15 98, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22 13, 
26 51, 26 52 , 26.53 , 29.60, 36.11, 36.12 , 36.13 , 36.14, 
37.10, 37.20, 50 10, 50 20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 5117, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51 23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51 36, 51 37, 51.38, 51.39, 51.41, 51 42, 51.42/1, 51.42/2, 
51 43, 51 44, 51 45, 51.46, 51.47, 51.51, 51 52, 51 53, 
51 54, 51.55, 51 56, 51 57, 51.61, 51 62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51 66, 51 70, 52.11, 52.12, 52 21, 52.22, 52 23, 
52 24, 52.25, 52 26, 52 27, 52.31, 52 32, 52.33, 52.41, 
52 42 , 52.43 , 52 44 , 52 44/1, 52.44/2 , 52 44/3 , 52.44/4, 
52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52.61, 52 62, 52 63, 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3824/99, на регистарска влошка бр. 009988, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДОО на Дру-
штво за производство, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз, услуги и угостителство, Џими и др. „ЕМ-
ЦИ" ДОО, ул. „К. Охридски" бр. 6, Битола. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, -51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2 , 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40«, 71.10, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.66, 
85.14/2, 85.20, 93.05, надворешна 1рговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со ^прехранбе-
ни производи, малограничен промет, услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консиг-
национи складишта на странски СЈОКИ, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги за складирање 
на стоки, агенциски услуги во транспортот, угостител-
ски услуги и туристички услуги. 

Друштвото во правен промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка со полни овластувања. 

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

Управител на друштвото е Џими Стојановски. 
Основачки влог на друштвото изнесува 6.700,00 

ДЕМ, односно 211.050,00 денари, во основни средства, 
проценети од овластен судски проценител, од кој секој 
од основачите по една половина. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3824/99. 
(2261) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3821/99, на регистарска влошка бр. 009985, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, трговија и услуги, климе Чака-
ров „ПРИМА" увоз-извоз ДООШ1, ул. „Аргир Ма-
ринче" бр. 18, Охрид. 

Основач: Климе Чакаров од Охрид. 
Управител: Климе Чакаров, со неограничени овла-

стувања. 
Пол^а одговорност со целиот имот. 
Дејности: 14.11, 15.33, 15.91, 15.98, 24.13, 24.16, 

24.41, 24.51, 24.61, 24.62, 24.66, 25.21, 25.24 , 28.11, 
28 12 , 28.21, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75 , 30.01, 
31.61, 31.62, 33.30, 36.21, 36.50, 36.63, 37.10, 45.21/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50 10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 
51 39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51 55, 
51.56,. 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44 , 52.44/1, 
52.45, 52 46, 52.47, 52 48, 52.62, 52.63, 52 74, 60.22, 
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60.24 , 63.11, 63.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
74.12, 74.14, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.05. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. 

Основната главнина е 158.100,00 ден. во предмети 
по извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3821/99. 
(2262) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3815/99, на регистарска влошка бр. 009979, го запиша 
во трговскиот регистар ДООЕЈ1 на Друштво за трго-
вија, производство и услуги, „ША-ТРЕЈД" увоз-извоз, 
Руждије Асани, ДООЕЛ, е. Зајас, Општина Зајас. 

Дејности: 26.51, 26.40, 26.65 , 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 20.10/1, 20.30, 20.51, 20.52, 19.30, 24.16, 
24.17, 25.21, 25.22, 19.30, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 
36.12, 36.50, 36.14 , 24.65 , 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 
45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 , 45.45, 
60.21, 60.23, 60.24 , 63.21, 71.10, 71.21, 52.21, 52.24, 
52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.44/ 
1, 52 44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2 , 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.44, 51.55, 51.53, 
51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.31/1, 50.40/1, 51.66, 
51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 
51 57, 55.30/1, 55.52 , 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 
52.74, 65.12/2, 65.12/3 , 65.12/4, 65.21, 65.23 , 67.11, 
67.12 , 67.13 , 70.20, 63.40 , 74.20/3, 71.31, 71 33, 71.32, 
71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 70.31. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3815/99. 
(2263) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3733/99, на регистарска влошка бр. 009897, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, трговија и услуги „МАРИЈАН" Томе, 
увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Васко Карангелевски" бр. 2-
4/47, Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51 56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.3(У1, 55.30/2, 55.40, 6С.22, 
60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредував и застапување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограни-
чен промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Томе Ангеловски, управител 
без ограничување. 

Вкупен износ од 5.000 ГМ во противвредност од 
155.000,00 ден. според извештај од овластен судски 
проценител - во предмети. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3733/99. 
(2264) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1891/99, на регистарска влошка бр. 008047, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДОО на Дру-

штво за производство, услуги и трговија „ГАЛМ" Го-
це и др. увоз-извоз ДОО, ул. „АЈ1ександар Македон-
ски" бб, Кичево. 

Содружници: Мендизоски Гоце и Мендизоска Лила 
од Кичево. 

Основна главнина која ја вложуваат во друштвото 
изнесува 5000 ДЕМ за двајцата основачи во предмети 
по проценка на овластен судски проценител. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 
15.81/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21 12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.22, 28.12, 28.52, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50 40/3,' 
50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51 21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51 25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51 54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52,72/1, 52.62, 52.63, 52.74, 55 30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓуна-
роден транспорт на патници во друмскиот сообраќај, 
шпедиција, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, конотација , малограни-
чен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Мендизоски Гоце, управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1891/99. 
(2265) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1894/99, на регистарска влошка бр. 008050, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштво за трговија, производство, услуги, увоз-извоз 
„Г-2" на Гордана, ДООЕЛ, ул. „Смилево" бр. 31а, Би-
тола. 

Основач: Гордана Атанасовска од Битола. 
Дејности: 01.01,, 01.50, 15.33, 15.94, 15.95, 15.98/2, 

20.10, 21.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.24 , 52.21, 
52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.12, 50.10, 
51 21, 51.31, 51.53 , 5.1.55 , 51.70, 55.30/2, 55.40, 74.84, 
52.44/1, 52.26, 51.34, 51.23 , 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.54, 
51.35 , 50.30/1, 15.11, 74.70, 74.81, 93.05 , 52.33, 51.33, 
51.45, 51.37, 51.48, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своЈа сметка со полни овла-
стувања, а пак за преземените обврски одговара со це-
лиот свој имот. 

Атанасовска Гордана, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности.. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1894/99. 
(2266) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
3877/99, на регистарска влошка бр. 010043, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, трговија и услуги „БАМБИНО" Петре, 
увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Стреја Нахмијаз" бр. 5, Би-
тола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 50.10, 50.20, 
50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51 34, 51 35, 51 36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
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51 42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51 54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21;. 52.22, 52.23, 
52.24 , 52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 
55 30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складишта на стран-
ски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет, реек-
спорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Љупчо* Ангелковски, управи-
тел без ограничување. 

Вкупен износ од 5.000 ГМ во противвредност од 
155.000,00 ден. во предмети, од овластен судски проце-
нител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3877/99. 
(2267) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3738/99, на регистарска влошка бр. 009902 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги Недевски 
Зоран „МАРТИНА" ДООЕЈ1, ул. „Мирче Ацев" бр. 
31-2/7, Охрид. 

Основач: Недевски Зоран од Охрид. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 

45.42, 45.43, 45.44 , 45.45 , 74.20/3, 74.-20/2, 36.50, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 52.11, 
52.25, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.44/4, 52.43, 52.45 , 52.46, 52.44/1, 52.26, 
52.48, 52.48, 52.47 , 52.50, 52.62, 51.34, 52.47, 51.42/1, 
51.41, 51.35, 51.47, 51.55, 51.70, 51.42/2, 51.35, 51.46, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 55.33, 51.36, 55.30/1, 55.30/2, 
51.38, 51.39, 51.43, 60.22, 60.23, 60.24, 55.40, 20.51, 
25.22, 01.41/3, 15.13, 15.51, 19.30, 20.10/1, 20.40, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со ^прехранбени производи, меѓунаро-
ден транспрот на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Недевски Зо-
ран, со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Основачот како основачки влог внесува 5.100 ДЕМ 
во денарска противвредност, според изјавата на овла-
стен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3738/99. 
(2268) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3895/99, на регистарска влошка бр. 010056 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Зоранчо Станојоски 
..ВИЗО" увоз-извоз, ДООЕЈ1, ул. „Нико Фундали" бр. 
16/20, Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.62, 15.71, 45.45, 
50.20, 15.98/1, 15.98/2, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 
60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 15.81, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 

52.43, 52.45 , 52.44, 52.46, 52.48, 52.47, 52.63 , 52.74, 
50.50, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.24, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.35 , 51.37, 51.38, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 92.34, 
93.02. 

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

Лице овластено за застапување е Зоранчо Станојо-
ски - управител без ограничување. Влогот на дру-
штвото изнесува 5.050,00 ДЕМ во предмети во денар-
ска противвредност од 156.550,00 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3895/99. 
(2269) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3902/99, на регистарска влошка бр. 010063 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги „КА-
ТБРИНА" увоз-извоз, Џенифер Павловска ДООЕЈ1, 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 8, Ресен. 

Вкупниот износ на средствата на вложувачот се: 
10в.4б0,00 денари, влог проценет од овластен судски 
проценител. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 
15.89, 17.54, 20.40, 21.25, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 50.10, .50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.64, 51.65 , 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/255140, 55.51, 
55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.32, 71.10, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 92.34 , 92.72, 
93.02, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп 
на шумски плодови и лековити билки, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспрот на стоки и патници, уго-
стителски и туристички услуги, малограничен промет, 
реекспрот. 

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

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

Ценифер Павловска е управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности, 
управител овластен за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3902/99. 
(2270) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
832/99, на регистарска влошка бр. 006979 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец Сендвича-
ра .ДИШКО" Снежана Сребре Груевска, ТИ Градско 
шеталиште, Битола. 

За обврските одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. За обврските одговара со сиот свој имот. 
Овластен потписник е Снежана Сребре Груевска со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 832/99. 

(2271) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3884/99, на регистарска влошка бр. 010050 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
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Жуштво за производство, трговија и услуги Тупоски 
шиел .ЛОРД" увоз-извоз, ДООЕЛ, е. Петта ни, 

Охрид. 
Основач: Тупоски Даниел од Охрид. 
Управител е Тупоски Даниел со неограничени 

овластувања. 
Полна одговорност со целиот имот. 
Дејности: 25.24, 28.52, 28.61, 28.62, 37.10, 45.21/2, 

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.3СУ2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74 , 60.22, 
60.24, 63.11, 63.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30 , 72.40, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.02, 93.05. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3884/99. 
(2272) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1407/99, на регистарска влошка бр. 007563 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец „ЈАНЕ" 
за трговија на мало Ацо Драге Јаковлески ТП ул. 
„Стојан Стојаноски" бб., Кичево. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 50.30/2, 55.30/2, 52.47. 

Трговецот поединец во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка. 

Одговара со сиот свој имот. 
Овластен потписник е Ацо Јаковлески. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1407/99. 

(2273) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3781/99, на регистарска влошка бр. 009944 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија, угостителство и услуги на Пател Цингис 
„ФЛЕШ ЛАЈТ" ДОО, ул. „Св. Климент Охридски" 
бб., Охрид. 
. Дејности: 31.50, 31.62, 45.25 , 45.31, 45.312, 45.33, 

45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42 , 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 70.31, 74.70, 74.81, 
74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.04, 93.05, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со ^прехранбени производи. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства - полна одговорност. 

Со друштвото управува управителот Виолета Ди-
невска со неограничени овластувња во рамките на за-
пишаните дејности. 

Содружниците како основачки влог обезбедија 
основачка главница во висина од 5.600 ДЕМ во основ-
ни средства по проценка на овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3781/99. 

Основниот суд во Битола, со решението Трер. бр. 
1787/99, на регистарска влошка бр. 007903 го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето на ДОО согла-
сно ЗТД на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало, увоз-извоз, „ЈУКАН-ДЕХИТЕКС" -
ЈУКАН ТРЕЈД ИНТЕРНЕШЕНАЛ, ДООДЛ, ул. 
..Маршал Тито" бр. 14, Демир Хисар. 

Дејности: 17.4, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.11, 51.16, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.32; 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 31.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.63, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 521.44/3, 52.45 , 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 70.20, 55.30, надворешна 
трговија со прехранбени и ^прехранбени производи, 
посредување и застапување во областа на прометот на 
стоки и услуги, туристички работи со странство, ком-
пензациони работи, малограничен промет со соседни 
земји, реекспрот, консигнација и комисионо работење, 
меѓународен промет на стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, меѓународно сообраќајно-агенциски работи и услу-
ги на складирање на стоки. 

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

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Добре Ангелески, управител без ограничувања. 

Друштвото во надворешниот промет го застапува , 
Добре Ангелески, управител без ограничувања. 

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

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

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1787/99. 
(2275) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
2740/99, на регистарска влошка бр. 008896 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
трговија на големо и мало „ХИЛАРИ" Роза Котевска 
и др., ДОО, увоз-извоз, е. Олевени, општина Бистри-
ца. 

Основачи: Котевска Роза и Котевски Драги од е. 
Барешани, општина Бистрица. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.41, 15.81, 15.98, 
50.30, 51.11, 51.21, 51.23, 51.31, 51.43, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25/ 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.60, 52.62, 55.30, 55.40, 55.51, 60.22, 60.24, 
63.12, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворшена трговија со ^прехранбени 
производи, реекспрот, малограничен промет. , 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, за обврските во 
правниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Управител: Котевска Роза без ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2740/99. 

(2276) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3052/99, на регистарска влошка бр. 009217 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за промет и услуги „ТБС" Родолфо, ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул. „11 Септември" бб., Кичево. 

Дал Боско Родолфо од Монтегалделла - Винченца, 
Р. Италија. Содружникот вложува основни средства 
во опрема според судска проценка во вредност од 
160.000,00 ден. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31,' 15.32, 
15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.72, 15.84, 14.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/2, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 
26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 
36.12, 36.13 , 36.14, 36.15 , 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32 , 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50 20, 
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50.30/12, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.48, 51.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71,10, 71.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13 , 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓунаро-
ден транспрот на патници, посредување, застапување, 
консигнација, малограничен промет со сите соседни 
земји. 

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

Во правниот прмет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Дал Боско Родолфо, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3052/99. 
(2277) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3813/99, на регистарска влошка бр. 009977 го запиша 
во трговскиот регистар трговецот поединец „ТАСИ" 
за трговија на мало и угостителство Тасим Есат Рах-
мани ТП, ул. „Гоце Делчев" бб., Кичево. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 55.30/2. 

Овластен,потписник: Тасим Рахмани. 
Во правниот промет со трети лица трговец поеди-

нец истпаува во свое име и за своја сметка. 
За преземените обврски одговара со целиот свој 

имот и лично. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3813/99. 

(2278) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3879/99, на регистарска влошка бр. 010045 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, сообраќај, трговија и услуги 
Дафинче Наумоски ,,ЕЈВДОРАДО-ТРЕЈД" ДООЕЈ1, 
увоз-извоз, ул. Анастасија Узунова" бр. 19. Охрид. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45 , 52.46, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување е Дафинче Наумо-
ски, управител. 

Основна главнина: 5.200 ДЕМ во предмети, по про-
ценка. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3879/99. 
(2279) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3549/99, на регистарска влошка бр. 009713 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот-поединец Такси 

„НАСЕ" - Горан Јован Насевски, ТП ул. ,Димо На-
редникот" бр. 52/8, Прилеп. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3549/99. 

(2280) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3871/99, на регистарска влошка бр. 010100377-6-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец 
за транспрот ЗОРАН ИВАН' И ИВАНОВСКИ, ТП 
ул. прилепска" бр. 60-4-46, Битола. 

Основач: Зоран Ивановски од Битола. 
Дејности: 60.24 , 60.21, 60.22, 60.23, 63.21. 
Во правниот промет настапува во свое име и за сво-

ја сметка. 
Одговара со сите свои средства. 
Овластен потписник: Зоран Ивановски од Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3871/99. 

(2281) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3872/99, на регистарска влошка бр. 010100387-6-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец 
за превоз Сашо Ѓорѓи Натев, „ПИНК" ТП, нас. к а р -
пош" бр. 3-2/12, Битола. 

Основач: Сашко Натев од Битола. 
Дејности: 60.24 , 60.21, 60.22, 60.23, 63.21. 
Во правниот промет настапува во свое име и за сво-

ја сметка. 
Одговара со сите свои средства. 
Овластен потписник: Сашко Натев од Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3872/99. 

(2282) 
Основниот суд зр Битола, со решението Трет. бр. 

3878/99, на регистарска влошка бр. 010044, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, услуги и трговија Алексан-
дар Ѓорѓиоски и др. „СПА" увоз-извоз, ДОО, ,,Бизнис 
Центар" бр. 16-Б, Прилеп. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.%, 15.97, 15.98/1, 
15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25 , 22.31, 22.32, 22.33, .45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13 , 51.14, 
51.15, 51.16. 51.17, 51.18. 51.19. 51.21. 51.22, 51.23. 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 74.40, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспрот на патници и стоки, меѓународна шпе-
диција, продажба на стоки од консигнациони склади-
шта за странски стоки, реекспорт, мал ограничен про-
мет. 

Здравко Чолаковски, урпавител на друштвото со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3878/99. 
(2283) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трет бр 
3234/99, на регистарска влошка бр. 009398, го запиша 
во трговскиот регистар Друштвото за производство, 
промет и услуги, увоз-извоз, „ГРАДЕЖИ - Душко и 
др", ДОО, ул. „Борис Кидрич" бб , Прилеп 

Дејности. 01 21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01 25, 01.41/3, 
05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 20 10/1, 20.51, 
21.12, 21.212, 21.22, 21 23, 21.25, 25.21, 25 22, 25.24, 
35.50, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45 25, 45.31, 45 32, 45 33, 
45 34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50 10, 50 20, 
50.30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50.40/ 
4, 50.50, 51 И, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51 16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51 21, 51 22, 51.23, 51 24, 51 25, 51 31, 
51 32, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51.36, 51 37, 51 38, 
51 39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51 43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51 52, 51 53, 51.54, 51.55, 51 56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51 63, 51 64, 51 65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52 22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52 41, 52 42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52 44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52 62, 
52 63, 52.71, 52 72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55 11, 55 12, 
55.21/1, 55 30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.11, 63.12, 65 12/ 
3, 65 12/4, 65 21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 
70.20, 70 31, 70.32, 71.33 , 71.34 , 72 10, 72 20 , 72 30, 
72 40, 72.50, 72 60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74 15, 
74 20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74,84, 80.42, 92.34, 92.62, 
92 71, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, услуги на меѓународен транспрот на стоки 
и патници, услуги што се во врска со меѓународниот 
транспрот (шпедиција, складирање, посредување-и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, агенциски 
услуги и ел ), угостителски и туристички услуги, мало-
граничен промет, изведување на инвестициони работи 
во странство и отстапување на инвестициони работи 
на странски лица во Р Македонија, како и научноис-
тражувачки развојни работи и услуги на давање на ин-
формации и знаење во стопанството. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своЈа сметка, полни овластува-
ња 

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

Управител на друштвото е лицето Узуноска Цве-
танка од Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3234/99. 
(2284) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3905/99, на регистарска влошка (5р. 010066 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
превоз, трговија и услуги на Тасески Гога „ЃОРГО 
ТРАНС 2000" увоз-извоз ДООЕЈ1 ул. биринска" бр. 
4, Прилеп. 

Основач: Тасески Гога од Прилеп. 
Основна главнина: 5000 ДМ. 
Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 

15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/ 
2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
22.22, 22.25 , 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52 , 26.70, 
45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2 , 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51 25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51 39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52 12 , 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52 32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48 , 52.50, 52 61, 52.62 , 52.63 , 52.71, 52 72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55 11, 55 12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60 22 , 60 23 , 60 24 , 63 12 , 63 21. 63 30 , 65 12/3 , 65 23, 

71.10, 74.12, 74 20/2, 74 20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на патници во меѓународниот друмски сообраќај, пре-
воз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, ус-
луги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународ-
на шпедиција, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
презементие обврски одговара со сиот с^ој имот со 
полна одговорност. 

Тасески Гога, управител на друштвото со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3905/99. 
(2285) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
3827/99, на регистарска влошка бр. 009996 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
услуги, производство и трговија „МАКС 2000" Билја-
на и др. увоз-извоз ДОО ул. „Бошко Буха" бр. 74, 
Битола 

Основачи на друштвото се: Ташиевска Билјана од 
Битола ул. „Едвард Кардељ" бр. 8/5, Петковски Наум 
од Битола, ул. „ Студентска" бр. 14, Котевски Томе 
од Битола, ул. „Горѓи Наумов" бр. 54, Мамузиќ Горан 
од Битола, ул „Јонче Мурџески" бр. 19, Панајотов 
Алберто од Битола ул. булевар 1-ви Мај" бр. 11, 
Стојаноски Златко од Битола, ул. „Ќирил Пејчино-
виќ" бр. 44-а. 

Дејности: 10.10, 10.20, 23.10, 25.12, 28.11, 28.30, 
28.40, 28.51, 28.52 , 28.62, 28.74, 28.75 , 29.14, 29.52, 
34.20, 45.31, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.21, 51.25, 51 31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 
51.42, 51.51, 51.33, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 65.12/3, 93.05, откуп на шумски плодови 
и лековити билки, откуп на земјоделско-сточарски 
производи, пчеларство, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседни-ѓе земји, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргб-
вија со непрехранбени производи. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Ташиевска Билјана, управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува 
во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. 

Основната главнина на друштвото е 6000 ДЕМ од-
носно 186.000,00 ден., односно секој поединечно по 
1000 ДЕМ т.е. 31.000,00 ден., во предмети по извештај 
од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3905/99. 
(2286) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1439/99, на регистарска влошка бр. 007596 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот-поединец „ДОНА" 
за трговија на мало Мевлуда Раим Мемедоска Т.П. е 
Другово. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, -52.43, 52.45, 
52.46. 

Трговец-поединец во правниот промет истапува во 
свое име и за своја сметка. Одговара со сиот СВОЈ 
имот 
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Овластен потписник Мевлуда Мамедоска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1439/99. 

(2287) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3826/99, на регистарска влошка бр. 009995 го запиша 
во трговскиот регистар основањето «а Друштвото за 
производство, промет и услуги Лука Љубисављевиќ 
„БЕЛОВОДИЦА" увоз-изтвоз, е Беловодица ДООЕЛ, 
Прилеп. 

Дејности- 0111/3, 0111/4, 0121, 0122/1, 01.23 
01 24, 01 25, 01 30, 15.12, 15.11, 15 13, 15.51, 15.71, 
15 19, 15.21, 15 23, 15.24, 51.31, 31.32, 51 33, 51 66, 
52 11, 52 12, 52 21, 52.22, 52 27, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, продажба со странски стоки 
од консигнациони складови, посредување и застапува-
ње во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња, и одговара со целиот свој имот. 

Љубисавл»евиќ Лука, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3826/99. 

(2288) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3620/99, на регистарска влошка бр. 009784 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги Божо Илоски „РЕМИС" ул „Винко-
вачка" бр. 79, Охрид. 

Основач- Божо Илоски, ул. „Винковачка", бр. 79, 
Охрид 

Дејности- 17 60, 18.23, 17.72, 17.71, 17.54/1, 18.23, 
18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 
17.53 , 36 63 , 21.24 , 24.42, 60.24 , 45.11, 45.12 , 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45 33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51 14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51 19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51 34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
55 12, 55.11, 55.12/1, 55.22, 55.3(У1, 55.30/2, 55.52, 55.30/ 
2, 63.30, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.40/2, 17.30, 17.24, 17.25 , 52.74 , 93.03, 
74.81, 92.33 , 92.34, 74.70, 93.05 , 71.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки, посредување и застапување во 
прометот со стоки и патници, реклама и пропаганда, 
забавни игри на автомати, флипери и билјард, видео-
теки 

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

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

Со друштвото управува Божо Илоски, управител 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 3620/99. 
(2413) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1645/99, на регистарска влошка бр. 007801 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во ДООЕЛ на 

Трговското друштво за превоз, трговија и туризам За-
чев Менсур - „М-3" ул. „Гоце Делчев" бр 74, Охрид. 

Содружник: Зачев Менсур со Изјава од 21 06 1999 
год. 

Дејности- И 20, 45.11, 45 21/1, 45.21/2, 45.22, 45 23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45 41, 45.42, 
45.43, 45 44, 45 45, 45.50, 50 10, 50.30/1, 50 30/2, 50 40/ 
1, 50.40/2, 50 50, 51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51 25, 51 31, 
51 32, 51 33, 51 34, 51.35, 51.36, 51.37, 51 38, 51 39, 
51.41, 51 42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51 46, 51 47, 51 51. 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51 57, 51 61, 51.62, 
51.63, 51 64, 51 65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.214, 52.25, 52.26, 52.27, 52 32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 51.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52 45, 52 46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, откуп на 
земјоделски и сточарски производи, шумски плодови 
и лековити билки, 55.11, 55 12, 55.23, 55.30/1, 55 30/2, 
55.40, 55.52 , 60 21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63 21, 63.30, 
63.40, забавни игри на автомати и слично, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, изведување на инвестициони рабо-
ти во странство и отстапување од инвестициони рабо-
ти во земјата. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител е Зачев Менсур. 

Основната главнина изнесува 9.652,58 ДЕМ во де-
нарска противвредност од 299.230,00 денари во пари и 
предмети според приложена изјава од овластен книго-
водител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1645/99. 
(2414) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1083/99, на регистарска влошка бр. 01007239-8-03-000 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за прои-
зводство, услуги и трговија на големо и мало 
„В.И.Д.М.-КОМЕРЦ" Весна ДООЕЛ, увоз-извоз, е. 
Покрвеник, Ресен. 

Основач: Трповска Весна, е. Покрвеник, Ресен. 
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 

158.110,00 ден., или 5.100 ДЕМ, рачунато по среден 
курс на Народна банка на РМ и приложено според из-
вештај на проценител. 

Дејности. 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/ 
2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 
26.63 , 26.64, 26.65 , 26.66, 26.67 , 26.81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75 , 29.71, 29.72, 
31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36 12 , 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44 , 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50 40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51 31, 51 32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51 39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51 44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52 31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52 44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52 33, 52 62, 52.63, 52.71, 52 72/1, 52.72/2, 52 73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 61.20, 
63.11, 63.12 , 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3 , 65.12/ 
4, 65.21, 65.23 , 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.32 , 71.33 , 71.34 , 71.40, л72.10, 72 20, 72 30, 
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72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05 , 95.00, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигнационите складови на странски 
стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен 
транспрот на стоки и патници, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвести-
циони работи на странско лице во Република Македо-
нија, меѓународна шпедиција. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот, во внатрешно-трговскиот и надворешно-тргов-
скиот промет со трети лица ќе биде Трновска Весна 
од Покрвеник, Ресен. 

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

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

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1083/99. 
(2415) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
2438/99, на регистарска влошка бр. 008595 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги Алексадар Сина-
новски „АЛ-ВА 93" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Кли-
мент Охридски" бр. 15/23, Битола. 

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13 , 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45 , 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.73, 
28.71, 28.74, 28.75 , 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.3(У1 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.23, 51.21, 51.31, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.46, 51.35, 51.51, 51.17, 51.42, 51.43, 51.44, 51.56, 
51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
5^.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.11, 
52.12, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.40, 
74.84, 90.00, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта на странски стоки, мал ограничен промет, меѓу-
народен транспрот, меѓународна шпедиција. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Алексадар Силјановски, 
управител без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Основната главнина на друштвото изнесува 5.200 
ДЕМ, во предмети што ги презема друштвото од осно-
вачот единствениот содружник Алексадар Синанов-
ски, а според приложен, извештај од овластен процени-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2438/99. 
(2416) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1354/99, на регистарска влошка бр. 007510 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за превоз, услуги, 
трговија и угостителство „МЕРЦЕДЕС" Катерина До-
неска ДООЕЛ, е. Подмоле, Охрид. 

Основач е Катерина Донеска од е. Подмоле, 
Охрид. 

Дејности: 19.10, 22.33, 22.32, 01.21, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 01.13, 28.52, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 

28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23 , 45.24 , 45.25 , 45.31, 45.32 , 45.33 , 45.34, 
45.41, 45.42 , 45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51 43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51 65, 
51 бб, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 51.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 63.30, 
65.12/3, 70.31, 70.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
90.00, 93.05 , 93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стока и патници, ра-
боти на посредување во нарворешно-трговскиот про-
мет, изведување на градежни работи во странство, из-
ведување на инсталатерски работи во странство, тури-
стичко посредување во странство, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска роба. 

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

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет е лицето Катерина Донеска од е. 
Подмоле, Охрид. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1354/99. 
(2417) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3881/99, на регистарска влошка бр. 010047 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги 
Тушкалоски Љубен, „СНБ" увоз-извоз, ДООЕЛ, е. 
Велгошти, Охрид. 

Дејности: 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 15.61, 15.71, 15.81, 15.85, 15.11, 15.12, 15.20, 
01.13/1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 012.12/1, 20.10, 29.71, 
29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34 , 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, работи на посредување во надворешно-тргов-
скиот промет, продажба на стоки од консигнациони 
складови на странски стоки, изведување на инвести-
циони работи во странство и од стапување на инвести-
циони работи на странски лица во Р. Македонија, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници. 

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

Лице овластено за застапување е Тушкалоски Љу-
бен, управител. 

Основната главнина е 13.000 ДЕМ во предмети. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3881/99. 

(2418) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6475/99, на регистарска влошка бр. 020207317-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за производство и промет 
„КРИВОЛАК КОМЕРЦ" Душанка увоз-извоз ДООЕЛ 
е. Криволак - Неготино. 
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Се врши усогласување со ЗТД на Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало „КРИВО-
ЛАК КОМЕРЦ" експорт-импорт ц.о.о. Криво лак-Не-
готино запишано во судски регистар на Окружен сто-
пански суд Скопје на рег. влошка бр. 1-7951-0-0-0 во 
ДООЕЛ врз основа на изјава бр. 1/99 од 04.06.1999 го-
дина. 

Единствен содружник е Бинова Душанка од е. Кри-
волак со основачки влог од 5.197 ДЕМ или 161.100,00 
денари. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 15.13, 
15.32, 15.51, 15.81, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 
25.21, 25.22, 50.10, 50.20, 51.12, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.12 , 63.21, 63.40, 74.84, надворешна трговЈда со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи, застапување странски фирми и ре-
експорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, мал ограничен промет со СР Југославија, 
Грција, Бугарка и Албанија, превоз на стоки во меѓу-
народниот друмски сообраќај. 

Бинова Душанка од е. Криволак, Неготино, управи-
тел со неограничени овластувања во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6475/ 
99. — (1782) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, со решението 
Трег. бр. 9186/99, на регистарска влошка бр. 020227557-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Производно, услужно, трговско друштво „ГО-
КИ КОМЕРЦ" Горѓи ДООЕЛ увоз-извоз е. Прдејци -
Гевгелија. 

Друштвото е основано со Акт од 22.03.1993 год., а се 
усогласува со Изјава за основање од 23.06.1999 год. од 
основачот Трајков Ѓорѓи од Гевгелија. 

Дејности: 01.11/3, 01.21,01.22/1,01.24, 01.25, 01.41/2, 
01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.81/1, 15.81/2,15.85,18.10,18.22, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 25.22, 36.22, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32* 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45 43, 45 44, 45.45, 50.10. 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.-33, 
51.34 , 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70:12, 70.20, 72.50, 74.13, 74.14, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени прбизводи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување, 
комисиона продажба, консигнациона продажба, кон-
сигнациони складови, меѓународен превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со соседните 
држави, изведување инвестициони работи во странство, 
туристички работи со странство. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешно трговскиот промет 
друштвото ќе го застапува лицето Трајков Ѓорѓи како 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9186/ 
99. (1783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9342/99, на регистарска влошка бр. 020164227-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на друштвото со ЗТД на Трговско друштво за 
трговија и услуги „БОБИ" Мирјанка ДООЕЛ експорт-
импорт е. Јанчиште - Јегуновце. 

Дејности: 29.71, 29.72, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 63.12, 74.12, 
74.84. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Мирјанка Тофиловска - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9342/ 
99: (1785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9341/98, на регистарска влошка бр. 020102757-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на друштвото со ЗТД на Трговско друштво за 
производство и трговија „ГОРЃО ПРОМ" Горѓе ДО-
ОЕЛ експорт-импорт е. Непроштено - Теарце. 

Дејности: 15.51,15.52, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зафироска Рајна управител без 
ограничување. 

Од Основниотчтд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 9341/ 
98. (1786) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трет. бр. 1209(У98, на регистарска влошка бр. 
020144337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за произ-
водство и услуги „СУНЦА" Сунчанка ДООЕЛ увоз-
извоз ул. „Иво Лола Рибар" бр. 161 - Тетово. 

Дејности: 15.81, 15.98/2, 17.54/1, 19.20, 20.51, 20.52, 
21.21, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4СУ2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.84, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71,15.72, 15.81/1, 15.81/2, 1^82,, 15.82/1, 
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15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.92,15.93,15.94,15.95,15.96,15.97, 15.98,15.98/1. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за (зоја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и во надворешниот промет е Сунчанка Илиеска - упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 12090/ 
98. (1787) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
2610/99, на регистарска влошка бр. 008766 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето ЛП во ДООЕЛ 
на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги Караџоска Верка „ЕСПЕРЕМ увоз-извоз, ул. „29-
ти Ноември44 бр. 20, Охрид.* 

Основач: Караџоска Верка од Охрид. 
Управител: Караџоска Верка од Охрид со неогра-

ничени овластувања. 
Полна одговорност со целиот имот. 

Ѕејносги: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
К 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 

51.41,' 51.Л* 51.53, 51.54, 51:55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22/ 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 
63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 
74.13, 74:83, 74.84, 80.41, 80.42. 

' Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2610/99. 
(2419) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1699/99, на регистарска влошеа бр. 007855 го запиша 
во трговскиот .регистар претворањето во ДООЕЈ1 на 
Трговското друштво за производство и трговија Нико* 
лоска Снежана „ТАН" ул. „Галичицам бр. 80, Охрид. 

Содружник: Николоска Снежана со Изјава од 
16.06.1999 год. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.89, 15.98/2, 
19.30* 21.11, 21.12, ,21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
24.16, 24.11, 24.65, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 
36,12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.3(5/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, .51.21, 51.22, 5123, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51*39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, .51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21Ј 52.22, 52.23. 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32. 52:33,.52.41, 52.52, 52^43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 52:50, 52.63, 52.71, 
52.72/1, ^2.72/2г 52.73, 52.74, откуп на земјоделски и 
сточарски производи, шумски плодови и лековити 
билки, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
ггрехранбенн производи, малофаничен промет, реек-
спорт. 

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

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

Лице-овластено за застапување наѓ друштвото -
управители Николоски Владо. I 

Основата главнина изнесува 5.106* ДЕМ во денар-
ска противвредност од 158.100,00 денари во предмети 
според приложен извепггај од овластен проценител. 

Од Основниот суд' во Битола, Трег. бр. 1699/99. 
Г *(2420) 

Трговското друштво за производство и трговија Ми-
трески Илија „СИЕНАМ ул. „Марко Несторови14 бр. 
1, Охрид. 

Содружници: Митрески Илија и Митрески Никола 
со Договор од 01.06.1999 год. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24,01.25, 
01.30, 15.12, 15.86, 15.98/2, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52,27, 52Л2, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 

152.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52,63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
шумски плодови и лековити билки, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60,247 63.30, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворшена трговија со ^прехранбени 
производи, посредување и заситување во прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет, реекшрот. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото 
управител е Митрески Илија. 

Основната главнина изнесува,5.500 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 170.500,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Митрески Илија вложува 3.300 ДЕМ, а Митрески 
Никола вложува 2.200 ДЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1552/99. 
(2421) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр: 
1552ОД на регистарска влошка бр. 007709 го запиша 
во трговскиот регистар, претворањето во ДОО на 
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1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3/ 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.30, 63.40, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, шумски плодови и ле-
ковити билки, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворшена трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, мал ограничен промет. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител е трпески Горан. 

Основната главнина изнесува 5.100 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 158.100,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1652/99. 
(2423) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2374/99, на регистарска влошка бр. 01008531, го запи-
ша во трговскиот регистар претворањето на претпри-
јатие во ДООЕЛ на Друштво за производство и трго-
вија „ГАЛАПАТОС" Игор, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. 
„РиСто Кавалиноски" бр. 5, Битола. 

Единствен содружник: Игор Димовски од Битола. 
Основачки влог: во ствари чија вредност изнесува 

158.100,00 ден. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 

51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 522.3, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.#, 52.33, 52.41, 52.42; 52.43, 52.44/1, 52.45, 60.23, 
60.24, 63.30, 74.84, 02.01, 15.98/1, 15.98/2, надворешна 
трговија со прехранбени и ^прехранбени производи, 
полни овластувања и полна одговорност на субјектот 
на уписот. 

Управител: Пеце Димовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2374/99. 

(2424) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

2614/99, на регистарска влошка бр. 008770, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на~ ПП во 
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Фикрија Јусуф „ОРТО-ПРОТЕЗ" увоз-
извоз ДООЕЛ, ул. „А. Емин" 51, Охрид. 

Основач: Фикрија Јусуф од Охрид. 
Дејности: 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 30.01, 30.02, 

33.10, 33.10/1, 33.20, 33.40, 33.50, 36.50, 36.62, 36.63, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2 , 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.21, 52.22, 52.23', 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 60.22, 60.24, 74.12, 
74.84. 

Полна одговорност со целиот имот. 
Управител е Фикрија Јусуф, со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2614/99. 

(2425) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

1306/99, на регистарска влошка бр. 007462, го запиша 

во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Тровско друштво за производство, тргови-
ја и услуги, Крсте Џуклески „П0ЛИСО" увоз-извоз, 
ДООЕЛ, Косел. 

Основач: Крсте Цуклески од Косел. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
522.5, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46* 
52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12,74.13, 74.14, 
74.84. 

Полна одговорност со целиот имот. 
Управител е Крсте Џуклески, со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1306/99. 

(2426) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3730/99, на регистарска влошка бр. 009894, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Ак-
ционерско друштво за производство на вештачко кр-
зно и флиз вата „КРЗНО" ул. „29 Ноември" бр. 1, 
Ресен. 

Дејности: 18.30, 17.72, 17.60, 17.54, 17.53, 17.51, 
17.40/1, 17.40/2, 17.30, 17.25, 17.24, 17.23, 17.22, 17.21, 
17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.76, 29.14, 29.23, 29.24, 
40.30, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.43, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 
51.12, 51.15 , 51.16, 51.17, 51.19, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35 , 51.41, 51.42, 51.51, 51.52, 51.57, 
51.63, 52.41, 55.30, 60.24 , 65.12/3, 72.30,' 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 90.00, надворешно трговски промет со 
прехранбени производи, надворешно трговски промет 
со ^прехранбени производи, посредување и застапу-
вање во промет на стоки и услуги, реекспорт, извоз и 
увоз на стоки и услуги во малограничен промет, дол-
горочна производствена кооперација, компензациони 
работи, посредување во надворешно трговски промет, 
услуги во надворешно трговски промет, привремен 
увоз и извоз, вршење на стопански дејности во стран-
ство, меѓународен транспорт на стока. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Никола Милојковски, претсе-
дател на управен одбор. 

Основна главница на друштвото 495.704 ДЕМ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3730/99. 

(2427) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3879/98, на регистарска влошка бр. 005068, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Трговско 
друштво за трговија Никола Димитар Ангелкоски 
„МИДИ ПРОМЕТ" ДООЕЛ ул. „Никола Карев" бр. 
2, Крушево. 

Основач: Никола Димитар Ангелкоски од Круше-
во. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.47, 
52.62, 52.63, 52.48, 52.45, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 20.51, 
20.30, надворешна трговија со прехранбени производи 
и ^прехранбени производи. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот. 

Управител во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет е Никола Ангелкоски. 
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Основна главница на друштвото е 309.709,00 денари 
, во предмети по приложен извештај од овластен проце-
нител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3878/98. 
(2428) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1205/99, на регистарска влошка бр. 007361, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во 
ДООЕЈ1 на Трговско друштво за угостителство, тури-
зам и трговија Ѓорѓи Фармакоски „ЉУБИНИКИ" 
увоз-извоз ДООЕЈ1, ул. „11 Октомври" бр. 30, Охрид. 

Основач: Ѓорѓи Фармакоски. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 

3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51 52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 
52 33, 52.41, 52 42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44, 52.44/1, 
52 44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52 50, 52 61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.30, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.40, 74.70, 15.81, 74.84, 80.41, 92.20, 93.05. 

Полна одговорност со целиот имот. 
Управител е Ѓорѓи Фармакоски со 'неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1205/99. 

(2429) 
Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 

2703/99, на регистарска влошка бр. 008860, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во 
ДООЕЛ на Трговско друштво за автопревоз, трговија 
и услуги Зулфи Хоџа „ХО-ТРАНС" ДООЕЛ ул. „Ми-
слешевски пат" бб. Струга. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2. 52.74, 45.21/1, 45.21/ 
2, 45 22, 45 22, 45.31, 45 32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45 43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20 51, 20 52 , 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 
26 66, 36.11, 36 12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.43, 
52.44, М.4/, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.61, 51 62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 
50 10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.3042, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 74.20/ 
1, 74 20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.2, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување со 
прометот со стоки и услуги. 

Трговското друштво во правниот промет истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целиот СВОЈ имот. 

Управител во рамките на запишаните дејност е 
Зулфи Хода. 

Основач е Зулфи Хоџа со основачки влог од 5150 
ДЕМ или 164.800,00 ден. во основни средства согласно 
извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 2703/99. (2430) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3835/99, на регистарска влошка бр. 010003, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец „ПЛУМБИ" трговија на мало ТП Самије Ме-
фамл Мехмеди е. Грешница, Зајас. 

Дејности: 52.11, 52.12. 

Во правниот прометно трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Самије Мехмеди, без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3835/99.(2237) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО Р Е Г И С Т А Р О Т НА 
З Д Р У Ж Е Н И Ј А Н А Г Р А Ѓ А Н И И Ф О Н Д А Ц И И 

Основниот суд СконЈе II - Скопје, со решение II РЕГ 
ЗГбр 26/2000 од 16 03 2000 тдина во Реч истапи на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Хуманитарна организација 
"ДЕЦА НА СВЕТОТ" од е Мојанци - Скопје 

Дејноста на Хуманитарната ор1 лнизлциЈа "ДЕЦА 
НА СВЕТОТ" е прибирање на доброволни прилози за 
храна, лекови, облека, пари во денари и странска вл.Ју-
га, странска валута уплатена од вработени во стран-
ство, странска валута за обезбедување на стоки кои се 
дефицитарни во РМ како лекови и друга стока, давање 
на социјално хуманитарна помош на социјално загро-
зени лица, работници, деца, жени, старци и з а ј м е н и 
Јраѓани на РМ, поврзување со други здруженија кои 
имаат иста цел од социјално хуманитарен клр*»к1ер 

Со денот на запишување ш во Регистарот на Хумани- , 
глрнагл ор1 анпзациЈа "ДЕЦА НА СВЕЛО 1" од е Мо-
јанци, СКОПЈС се стекнува со СВОЈСТВО НЛ правно шие' 

Од Основниот суд СКОПЈС II - Скопје (11371) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ бр 6/2000, Здружение на 1раѓлни 
со име Општински СОЈУЗ на училишен спорт - Радовиш, 
кое е основано заради вклучување на учениците во к 
спортски активности и развој на училишниот спорт 

Здружението ќе дејствува на тери I ордата на Опш-
тината Радовиш, Подареш, К(шче и на територијата 
на Република Македонија, а нешвспо седиште се нао-
ѓа на СРЦ "25-ти МаЈ", бул "А Македонски" бб 

Од Основниот суд во Радовиш" (11769) 

Со решение Згф бр 90/99 од 20 07 1999 година, во Ре-
Iметарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води ири Основниот суд по Штип, под реден бр 9о за 
1999 I одина, се запишува Карате клуб "Македонка" -
Штип 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Вита 
Поп-Јордапова" бр 2 во Штип, а здружението ќе ЈСЈ-
ствува на територијата на Општина Штип 

Од Основниот суд во Штип (11770) 

Со решение Згф бр 7/2000 од 02 02 2000 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр 7 за 
2000 година, се запишува Ракометен клуб "Штипјанка -
жени" од Штип 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул "8-ми 
Ноември" ЦОУ "Тошо Арсов" во Штип, а здружение-
то ќе дејствува на територијата на Општина Штип 

Од Основниот суд во Штип (11771) 

Здружението на граѓани - Фудбалски клуб "Клисура" 
е запишано во Рс1 метарот на здруженија на 1 рак ани и 
фондации што се води во ОСНОВНИОЈ суд во Нем01 ипо, 
под ред бр 16/99, со седипис во Демир Капија Здру-
жение ЈО ќе и) застанува и престанува во правиш)I 
иромсч Чемерков А т елчо од Демир Капија Здруже-
нието е рецитирано заради умее 1 во во ор1 анимира-
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илот систем на натпревари и преку разни форми на де-
лување да придонесува за развојот и унапредувањето 
на фудбалскиот спорт 

Од Основниот суд во Неготино (11772) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Неготино, под РЕГбр 21/98, се 
запишува Спортско планинарско друштво "Серта"'од 
Неготино 

Спортско планинарското друштво "Серта" од Него-
тино, се основа поради делување и остварување на це-
лите на планинарското друштво, да го афирмира пла-
нинарството во целокупниот општествен живот на на-
шата држава со своето присуство во претпријатија, 
установи, да се грижи за сестрана информираност на 
членството, да се грижи згг изградба и одржување на 
планинарската инфраструктура, да обезбеди натпрева-
рувања преку разработени натпреварувачки системи, 
да обезбедува стручно оспособување на членството 
преку курсеви, семинари, логорување, да организира 
походи, маршеви, слетовп, да развива соработка со 
друш друштва, здруженија, оркшн на власта и друш 
со цел за остварување на своите цели 

Од Основниот суд во Неготино (11773) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 11 за 2000 година, се врши упис на осно-
вање на Здружение на граѓани со име "РОМАНИ 1ИУ-
КАРИПА" - Ромска добрина - Прилеп 

Како основни цели и задачи на здружението се кул-
турен развој на ромите, негување на културно историс-
ките традиции на ромите, образовно културна еманци-
пација на ромите, соработка со слични здруженија од 
земјата и странство, организирање на културни и 
спортски манифестации и подобрување на животниот 
стандард 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул "Гости-
варска" бр 42 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Тахир Селимоски - претседател 

Од Основниот суд во Прилеп (11774) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 5 2000 но 
Регистарот на здруженија на I радани и фондации ЈО 
запиша Здружението на социјални работици со се-
диште во Кочани, ул "Г Делчев" бб а кос ќе ,кјС1&\ча 
на територијата на општиниге Кочани, Оризари Зр-
новци, Облешево и Чети ново 

Лице овластено за застапување на здрчжишеш на 
социјални работници е претседателот Марика Ивано-
ва од Кочани 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на следните цели и задачи да работи на раогп-
вање и унапредување на социјалната работа СОЦНЈЛ I-

ните дејности и социЈално-хумашп арчите акити, и и 
и други активности во областа на социјална 1 а по нин-
ка во нашето општество, да разгледува прашања мд 
областа на социјалната политика во наше 1 о општест-
во, да разгледува прашања од област на социјалната 
политика, организацијата и работата на социјалнигс 
служби и социјалната работа и да предлага соодветни 
мерки за нивното решавање, унапредување и развиток 
пред надлежните органи и организации, перманентно 
да работи на подобрување на положбата на социјални-
те работници и реализација и стимулација за усовршу-
вање во областа на специјализацијата на социјалните 
работници во социјалната работа како и други актив-
ности кои ќе одат во прилог и афирмација на здруже-
нието на социјалните работници ' 

Здружението на социјалните работници од Кочани 
стекнува СВОЈСТВО на правно лице од 13 03 2000 година 

Од Основниот суд во Кочани (117"6) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 47/99 во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Културно уметничкото друштво "Руси" Коча-
ни, со седиште во Кочани, ул "29-ти Ноември" бр 32 

Лице овластено за застапувале и претставување на 
друштвото во правниот промет и спрема трети лица во 
јавноста е претседателот на Управниот одбор на дру-
штвото Атанас Глигоров 

Работата и активностите на друштвото се однесуваат 
на здружување на работните луѓе и граѓаните без 
оглед на националноста, вероисповеста, занимањето, 
степенот на образованието, полот, возраста, кои на 
аматерска основа сакаат да се занимаваат со културно 
уметничка дејност, кај своите членови да развива ин-
терес и љубов према културно уметничките активнос-
ти и обезбедува услови за тоа, да се бори за дејноста на 
аматерското творештво афирмирајќи го културното 
ниво на нашите традиции и современи културни вред-
ности, да развива другарски односи и соработка со 
своите членови како и други работи предвидени со 
закон 

Културно уметничкото друштво "Руси" - Кочани 
стекнува СВОЈСТВО на правно лице од 06 03 2000 година 

Од Основниот суд во Кочани (11775) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг бр 6 200*1 },о 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации и. п-
пиша Клубот за параглаЈдерство и сноуборд "Моеки-
то" од Кочани, со седиште во Кочани, на ул "2С} Ноем-
ври" бр 3. 

Лице овластено за застапување на клубот е претсела-
телот на Клубот Атанас Веселинов од Кочани 

Работата и активностите на клубот ќе се однесуваат 
на следните цели и задачи ширење и популаризација 
на параглаЈдерството и сноубордпнгот, како возп\хо-
ловен и скијачки дел на спортот, поттикнување, развој 
и јакнење на интересот каЈ членовите за активно зани-
мање со овие спортско-технички дисциплини, органи-
зирање и учество на клубски, пржавни и меѓународни 
натпревари во ПараглаЈдерство и сноуборд и поттикну-
вање, едукација и стручно оспособување на членовите 
на клубот 

Клубот за параглајдерство и сноуборд "Москито" од 
Кочани, стекнува својство на правно лице од 13 03 2000 
година 

Од Основниот суд во Кочани (1 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 12 за 2000 година се врши упис на осно-
вање на здружение на граѓани под назив Млацпкка 
Културна Асоцијација на Прилеп 

Како основни цели и задачи на здружението се к\л-
турно ангажирање и афирмирање на младите со I р1а-
низирање на концерти, театарски претстави лшсра-
турни читања, трибини, промоции, престапил и дру-
го, активности од хуманитарна природни орпшишра-
но настапување на младите 0 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул "бистра 
Планина" бр 17 
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Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Виктор Андоноски - претседател на 
здружението 

Од Основниот суд во Прилеп (11781) 

Во Регистарот на странски организации под С О бр 
1 98, се запишува Меѓународната невладина организа-
ција под име Сојуз на балканските Еѓипќани - Охрид, 
ИЛИ со скратено име СБЕ - Охрид 

Целта на Сојузот на балканските Еѓппќани - Охрид, 
е духовно, културно и економско обединување на 
Рѓипќаните, од сите делови на Балканскиот полуост-
ров, негување, развивање и истражување на етничкото к 
минато, традиција и култура, како и народното тво-
рештво, заштита и афирмација на човековите права и 
слободи, обединување на сите организации и асоција-
ции на Еѓипќанпте, како и преземање на други актив-
ности од интерес на членството 

Седшитето на здружението е во Охрид, ул "Гоце 
Делчев" бр 47 

Овластено лице за застапување на здружението се 
Рубин Земун и Кујтим Пашоски 

Здружението може да отпочне со работа од 
02 03 2000 година - денот на регистрација 

Од Основниот суд во Кочани (11782) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст.бр 62/99 од 14.03 2000 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво со ограничена 
одговорност "Металпромет-Металургија" експорт-им-
порт Кавадарци, ул. "Маршал Тито" бб, со жиро смет-
ка 41620-501-48657. 

За стечаен управник се определува Вукица Стефано-
ва, ул. "Боро Ваташки" бр 23 од Ваташа - Кавадарци, 
тел 410-134 

Се повикуваат доверителите во 0ок од 30 дена сме-
тано од денот на објавување на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија" да ги пријават свои-
те побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверитеЈШте своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот, ка-
ко и разлачните права на недвижностите на должни-
кот што не се запишани воЈавните книги (катастарот) 
и разлачните права на недвижностите што се запиша-
ни во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", да ги пријават кај стечај-
ниот управник, а во пријавата да го означат предметот 
на кој постои разлачно право, начинот и основата на 
засновање на тоа право, како и обезбеденото побару-
вање 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот, 
туку на стечајниот управник на стечајниот должник 

Се закажува рочиште на собир на доверители, за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверитејШ (извештајно ро-
чиште) на ден 23.05 2000 година во 1Счасот, во со1)а бр 
27, на Основниот суд во Кавадарци 

Од Основниот суд во Кавадарци (1 1757) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст бр 422 и 
564/97 од 22 10.1997 година према стечајниот должник 
ПП "Бегона" од е Велгошти - Охрид, со број на жиро 

сметка 41000-603-3198 при ЗПП - Охрид, отвори сте-
чајна постапка, но истата не ја спроведе и Ја заклучи 

Од Основниот суд во Охрид (11758) 

Основнџот суд во Кичево, со решение Ст бр 8/2000 
од 25 02 2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за угостителство, производ-
ство и трговија на големо и мало "Маромбо" увоз-пз-
воз ДОО - Кичево, ул "Ј.Пцперка" бр 51, и е заклуче-
на стечајната постапка на должникот бидејќи истиот 
нема сте-чајна маса за намирување на трошоци за по-
стапката, согласно чл 64 ст 1 од Законот за стечај 

Од Основниот суд во Кичево (11759) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 40/2000 од 15.03.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ "Да-
ил комерц" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот поради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија" -

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (11761) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 27/2000 
година од 06.03.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Приватно претпријатие за производ-
ство, трговија на големо и мало "Уни-Колор" увоз-
извоз од Прилеп, со П.О., со седиште на ул "Борка 
Влачарот" бр 23, запишан во регистарска влошка бр 
1-11394 - изработка на предмети од неметали со жиро 
сметка 41100-601-000-0035090 во Заводот за платен 
промет - Филијала Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп (11763) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 25/2000 
година од 06 03 2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за промет на мало 
Томислав Перо Баварчиќ "Тома комерц" Крушево 
Т П., со седиште на ул "Нико Доага" бб, Крушево, за-
пишани во регистарска влошка бр 010016587-6-018000, 
Битола, во Основниот суд во Битола, со предмет на ра-
ботење трговија на мало со производи од тутун, со жи-
ро сметка бр. 41110-601-43715 во Заводот за платен 
промет Филијала - Крушево. 

Отворената стечајна постапка према должникот нр 
се спроведува, но се заклучува поради престојна неиз-
бежна неликвидност 

Од Основниот суд во Прилеп (11764) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 46/00 од 
16.03.2000 година над ПП "Олд Елкас" од Битола, ул 
"Ордан Николов" бр 72, со дејност - трговија, со жиро 
сметка 40300-601-36607 при ЗПП Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи, и 
со решение СТ.бр. 60/00 од 10.03 2000 година над Г1П 
'ДТСилек" од Битола, ул "7-ми Јули" бр. 62, дејност 
трговија, со жиро сметка 40300-601-32169 при ЗПП Фи-

лијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (11765) 
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Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 57/00 од 
15 03 2000 година над Трговецот поединец ''АЛЕК" од 
Битола, ул. "Индустриска" бр 17, дејност такси служ-
ба, со жиро сметка 40300-601-93139 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе н ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (11766) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 47/00 од 
17 03 2000 година над Трговецот поединец "ШАРЕН 
КАМЕН" од Битола, ул. "Сисак" бр. 14, со дејност тр-
I овија, со жиро сметка 40300-601-86314 при ЗПП Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклу-
чи 

Од Основниот суд во Битола. (11767) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци, 
свикува рочиште за ден 30.03.2000 година во 9 часот, 
на кое рочиште, доверителите ќе се изјаснат и гласаат 
за Програмата за финансиска и сопственичка транс-
формација на УТП "Унномак" Хотел "Фени" Кавадар-
ци, Ст.бр.2 74/96. 

Рочиштето ќе се одржи во соба бр. 27 во Основниот 
суд во Кавадарци. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластен застапник на до-
верителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (11768) 

Со решение Ст.бр. 1/99 од 20.03.2000 година се ут-
врдува дека Програмата за финансиска и сопственичка 
трансформација од декември 1999 година над ДфО за 
поледелство "Мустафино" увоз-извоз с.Мустафино, 
Св Николе, се прифаќа. 

Стечајната постапка на ДОО за поледелство "Муста-
фино" с.Мустафино увоз-извоз Св.Николе, се запира. 

Од Основниот суд во Штип. 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје,, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1406/2000 од 24.02.2000 
I одина е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за маркетинг, производство и трго-
вија "МИРТОН" д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорче Петов" бр. 
71-2/10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-208007. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Атана-
сова од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/1-1. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од Зф 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11504) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1089/99 од 14.12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ме-
шовито претпријатие за трговија, услуги и производ-
ство "КЛСКО" д о о експорт-импорт од Скопје, бул 

"АВНОЈ" бр. 44/1-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-422973. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски То-
дорче, ул "Лисец" бр. 23. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 1398/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИОН-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Да-
маска" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
94227. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сатански" бр. 50/3-4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30' 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од делот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1423/2000 од 24.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало, увозлизвоз "УНИЈА МАК" д.о.о. од 
Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 54/2-6 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601 -360171. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11697) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1409/2000 од 06 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВЕ-
РОНА-НН" ексиорт-иКшорт од Скопје, ул. "Малешев-
ска" бр 18-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
150822 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул "Јане Сандански" бр 50-3-4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1482/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, туризам и услуги "НАСТО 
БУС" п о увоз-извоз од Скопје, ул. "Езерце" бр 22/74 
од Скопје, со жиро сметка 40120-601-374030. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 50-3-4 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 974/99 од 22.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над дрлжникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз "БИБИ-КОМЕРЦ" ц.о. од 

„ Куманово, ул. "Титомитровачка" бр. 2-1/12, со жиро 
сметка 40900-601 -320015. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
* Јосиф, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок ФД 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 дати намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. , . 

Од Основниот суд Скопје. -1 - Скопје. (11711) 

Основнпот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1348/99 од 03.02.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот' 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"РАН КОМЕРЦ" увоз-извоз од Куманово, ул. "Народ-
на Револуција" бр. 174 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-31707 

За ликвидатор се определува* лицето Костовски Јо-
сиф, бул "АВНОЈ" бр 80/1-9. * . 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

С)д Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11712) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1361/2000 од 09 02,2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно и транспортно претпријатие "МАС-
КОМ" д.о.о од Скопје, ул. "Гуро Стругар" бр. 11-а од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-79232. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја, 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 га'намират долгови-
те према претпријатието во ЈЉквидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од' 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1384/2000 од 26.01.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Друштво за трговија и услуги "РЕАЈГ 
Никола ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" 
бр. 72/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-413694. ^ 

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиов-
ски, бул. "АВНОЈ" бр. 72/12. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1544/2000 од 03.03.1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за туризам и промет "ИНТУРСУ 
Ранко ДООЕЛ од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14 оД 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-371775. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30» 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1339/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "МАЦ-
КОМЕРЦ" Мицевска Јасмина ДООЕЈ1 увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Никола Карев" бр. 28 од Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-391862. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул "АВНОЈ" бр 68/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (1180-7) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1394/2000 од 03 02 1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги "МИМА-КОМЕРЦ" 
ЉубивоЈе ДООЕЛ од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 
52/4/21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-190804 

За ликвидатор се ^.определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул "АВНОЈ" бр 68/4 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, 'а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11808) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1564/2000 од 14.03 1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот' 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "РАДИ-
КА КОМПАНИ" д.о о. увоз-извоз од Скопје, ул "Ар-
сена Јовков" бр 22 од Скопје, со жиро сметка 40120-
601-250629 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул "АВНОЈ" бр 68/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот Ца по-
следната објава 

Од Основниот суд.Ск^пјс -1 - Скопје. (11809) 

Основниот суд ('копје I - Скопје, објавува дека Со 
решение на овој суд Ј1 бр 1561/2000 од 16.03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "МАЧ КОМЕРЦ" ц о увоз-извоз од Куманово, 
ул "Бранко Димов" бр 10-а од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-16850 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул " Грета М У.Б " бр. 67ц/9 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

()д ()сновш1от суд Скопје -1 - ( копје (11810) 

Основниот суд Скопје I - СкоПЈе, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1517/2000 од 16 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "ФО-
ТО ИЛЕ" д о о експорт-импорт од Куманово, ул 
"Димо Хаци Димов" бр 6 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-56967. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул "Трета М У Б " бр 67ц/9 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11811) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1516/2000 од 16 03 2000 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија, угости-
телство и услуги "ЛИТОМ-98" ц о увоз-извоз од Кума-
ново, ул. "Илинденска" бр. К-4/19 од Куманово, со 
жиро сметка 40900-601-52651. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул. "Трета М У.Б " бр 67ц/9 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1522/2000 од 28 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ФУЕГО" д о о увоз-
извоз од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр 28-а од Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-332855. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул. "Трета М У Б " бр. 67ц/9 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11814) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение па овој суд Л.бр 1424/2000 од 17.03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДА-
КИА" Илми ДООЕЈ1 од Скопје, сСвст^ Петка - Со-
пиште од Скопје, со жиро сметка 40100-601-424824 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Ма-
рика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15/3-5 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМИ, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
ед 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да т намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11816) 

^Основниот суд Скопје I г Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1496/2000 од 03 03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона лоса алка над должпико1 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗО-
ГО" д о.о. увоз-извоз од Скопје, ул "Товарник" бр 24 
од Скопје, со жиро сметка 40110-601-312838. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
е в с к и од Скопје, ул "Крсте Мисирков" бр 9/10. 

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 
ириЈава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
ве према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1505/2000 од 01.03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "ТЕЈУ-ПРОМЕТ" д о о еќс-
порт-импорт од Скопје, е Глумово од Скопје 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
циева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од делот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (1 1835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение ца овој суд Л.бр 1508/2000 од 02 03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
претпријатие за промет, инженеринг, услуги и увоз-нз-
воз "АСЕА" ц.о од Скопје, ул "Риихннн" бр 2-6 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-108674 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џплви-
џисва од Скопје, ул "11 Октомври" бб. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од дедаот на по-
слсЈф^а објава\ 

Од 'Основниот суд Скопје - I - Скопје 4 (11816) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Согласно член 14 од ЗаконоЈ за земјоделско земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување 
сопственикот на 8/9 идеален дел, Марковиќ Живко им 
нуди од својот дел, 12 61 идеален дел од недвижноста и 
тоа КП бр 5683/1, дел 27, план 45. култура^нива 4 и 5 
класа, во површина од 4579 м2, м в Чавчиканас, запи-
шана во ПЛ 1920 за КО Кучсвиште под следните усло-
ви 

Недвижноста се продава за цена од 88 000,00 денари 
Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на до-

говорот Купувачот го плаќа данокот на промет и тро-
шоците за пренос на недвижноста 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до*нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда (11167) 

Со1 ласко член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопствениците Дурански Стојан со 10/37 идеален дел и 
Дурански ВоЈИслав со 10/37 идеален дел пм нудат на 
продажба по 4/28 идеален дел од СВОЈОТ дел од недвиж-
носта и тоа КП 5681, план 27, скица 45, култура нива 4 
и 5 класа и КП бр 5682, план 27, скица 45, ниви 4 и 5 
Класа, се во вкупна површина од 6526 м:, м в Бел 
мен, запишана во ПЛ 1882 за КО Кучевиште под Е д -
ните услови 

Недвижноста се продава за цена од 50 400,00 денари 
Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето ни до-

говорот Купувачот го плаќа данокот на промет п тро-
шоците за пренос на недвижноста 

Понудените изјави за прифаќање на понудата/во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (111#8) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - ливада, 
построеше во Скопје на КО Булачани, на»КП бр 3728. 
на м в Штитови нива, ливада 4 класа, во површина од 
156 м:, п на истата КО, на КП бр. 3728, на м.в Штитова 
нива, нива 6 класа, во површина од 1710 м2, заведено 
во ИЛ бр 591, сопственост на Блажевски Благоја. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од Денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудава, во спротивно го губат правото на 
првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул.-Антон * 
Попов" бр 77-а. (11169) 

Се продава земјоделско земјиште построена на \Џ\ 
бр. 482/12, м.в Странка, култура нива 4 класа, со повр-
шина од 670 м2, КО Кажаново, сопственост на Тимо-
тијевиќ Војо за цена од 36 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и граничарите чие зсфиште сФѓранич*г#^ зем-
Јј|&1тето што сте продава во рок од 30 дена од денот на 

'објавувањето, писмено да се пленат "прифаќање на 
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понудата, во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата даде достават во 
писмена форма кај нотарот Светлана' Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1. (11174) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Петковска Грета им нуди на продажба 
6/23 идеален дбл од недвижноста и тоа КП бр. 5685/1, 
план 27, скица 51, култура нива 4 класа, во вкупна по-
вршина од 1913 м2, м.в. Јурија,запишана во ПЛ 859 за 
КО Кучевиште под следните услуви: 

Недвижноста се продава за цена од 50.000,00 денари. 
Рокот на плаќање е веднаш пр потшгшувањето на до-

говорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и *ѓро-
шоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќале на понудата, во 
писмена форма да ги достава* до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
.во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (11180) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 4емјнш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сопственикот Крстевски Стефан им ја нуди на продаж-
ба недвижноста и тоа КП бр. 3487, дел 2, гаши 15, ски-
ца 31, култура нива 2 класа, во површина од 1165 м2 (и 
20 м земјиште под објект), м.в. Голиов,о, запишана во 
ИЛ 784 за КО Мирковци под следните услуви: 

Недвижноста се продавала цена од 82.950,00 денари. 
Рокот на плаќање е веднаш по потпишувањето на до-

говорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и тро-
шоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
'писмена фор^а Да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Сннадннова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од Денот на огласувањето на 
оваа понуда. (11189) 

Се врши продажба на земјоделско, земјиште.КП бр. 
984/1, план 5, скица 9, м.в. Бел камен, култура нива, 
класа 5, површина 1413 м2, во КО Радишани, сопстве-
ност на Днмитрневски Мирко од Скопје, ул. "Радишан-
скан бр. 119, по цена 30 ДЕМ од м2; во денарска про-
тиввредност* * 

Се повќкувфат заедничките сопственици, сосо^сг^е 
гадите и соседите чие земјиште се граѓата* со земјиш-
тето што е6 продава во рок од 30 дена Од денот на об-
јавувањето на голасот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија1*, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите да прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ 
Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. I (11263) 

: 1 , 
Сопственикот Коларовски Драган од с.Бањани, 

Скопје, ја понудува за продажба следнава недвижност -
земјоделско земјиште и тоа 1/2 од нива 5 класа, со 
површина од 1308 м2, на КП 556/2, КО Орман, за цена 
од 250,00 денари за м*. Начин на плаќање во готово на 
денот на склучувањето на договорот. 

Се повикуваат сите лица со првенствено право на ку-
пување, доколку се заитересирани за купување во рок 
од 30 дена да достават Известување за прифаќање на 
понудата за купување кај нотарот Никола Стоимено-
внќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје. 

По истекот на наведениот рок го губат првенстве-
ното право. (11278) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, посгроена 
на КП бр. 253, план 2, скица 3, м.в. "ПРИСјОЈ", класа 4, 
со површина од П56 м2, во КО Маркова Сушица, соп-
ственост на Саботковски Јован и Саботковска Катица 
од Скопје, за цена од 95,00 денара по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици* сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-' 
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено, 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за*прифаќање на понудата да се достават до** 
нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. 4 (11351) 

Се продава земјоделско земјиште - напа, построела'4 

на КП бр. 1597, план 6, скица 18, м.в. "Дубје"% класа 6, 
со површина од 1276 м2, во КО Раштак, сопственост на 
Иванов Анѓел од Скопје, ул. "Методија Патчев" бр. 33-
б, за цена од 150,00 денари за м2. ч 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничд со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. " 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" 1бб; Скопски 
саем, Скопје. (11505) 

* 
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2507 де.^' 

на м.в. "Гиев" нива 2 класа, во површина 2300 м2, опи-
шана по ПЛ бр/ 962 на КО Челопек, во сопственост 1*а * 
Ристовски Трпев Вукашин од с.Челопекг За цена од 
250.000,00 денари. ~ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-. 
тето што се продава, да во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат Правото ис-
купување. , 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Александар Захариески, ул, "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. " (11713) 

41 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Камен 1 

дол", КП бр. 1123/1, план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", 
култура-лозје, класа 3, со Површина од 1.600 м2, КО ч 
"Камен дол", КП бр. 1123/1, план 4, скица 3, м:в. "Офо-
тивно", култура-пасиште, класа 5, со вкупна површина 
1.293 м , КО "Камен дол**, КП бр. 1123/2* план 4, скица 
3, м.в. "Спротивно", култура - лозје, кДаса 3, Со вкупна 
површина од 1.400 м2, КО "Камен Дол", КП бр. 1123/2/ 
план 4, скица 3, м.в. "Спротивно", култура-пасиште, 
класа 5. со вкупна површина од 978 М2, КО "Камен 
дол", КП бр. 1.124, план 4, скица 3, м.в. "Сгѓротива", 
култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.0Ќ5 м2, 
сопственост на Филков Ѓорѓи од Кавадарци, видно од 
ПЛ бр. 323, издаден од РГУ Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствег 
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, варок од 30 дена од денот на објаву-
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вашето во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (11714) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1630, 
план 007, скица 008, во'М.в. Горна лока, катастарска 
култура 14100, катастарска класа 2, во површина од 
3478 м2, евидентирано во ИЛ бр. 1173, КО Марена, из-
даден од РГУ Одделение за премер и катастар Кава-
дарци бр. 1103/820 од 16.03.2000 година, за купопро-
дажна цена од 65.000,00 денари, сопственост на Манева 
Блажо Владанка од Кавадарци, ул. "25-ти Мај" бр. 28. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка 
Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11715) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 2 класа по-
сгроена на КП бр. 6684/1; план 48, скица 149, на м.в. 
"Скопски Пат", која е со вкупна површина од 1.607 м2, 
заведена по ПЈ1 бр. 12062 за КО Тетово, сопственост 
на Танковска Драгица, Јанковска Славјанка и Брашиќ 
Малковска) Снежана, за вкупна купопродажна цена од 
3.000.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 
земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Иво Серафимовски', ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11716) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
3761, нива на м.в. "Д.крушеѓ' 3 класа, во површина од 
1248 м2, опишано по ПЛ бр. ̂  1299 на КО Теарце, соп-
ственост на Сулејмани Али Реѓеп од с.Теарце - Тетово, 
за цена од 250.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на побудата да се достават до 
нотарот Ариф Ибраими, ул. "ША" бр. 41/А, Тетово. 

(11717) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
3760/*, нива на м.в. "Д.круше" 3 класа, *о површина од 
1927 м2, опишано по ПЈ1 бр. 1915 на КО Теарце, соп-
ственост на Емурлаи Иса Селим од с.Теарце - Тетово, 
за цена од 380.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

• (11718) 

Се продава идеална 1/2 една. идеална половина од не-
движен имот кој претставува КП бр. 3760/*, нива на 
м.в. "Доме круше" 3 класа, во површина од 1927 м2, 
опишано по ПЛ бр 1112 на КО Теарце, сопственост на 
Јајаи Јонуз Амет од с.Теарце - Тетово, за цена од 

4190.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците 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 Репу-
блика 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

(11719) 

Се разменува земјоделско земјиште - нива на КПбЈ). 
838, план 7, скица 19 во м.в. Коста, класа 3, со повр-
шина од 1675 м2; нива на КП бр. 1095, план 7, скица 19, 
м.в. Коста, класа 3, со површина од 839 м2; нива на КП 
2696/3, план 12, скица 41, м.в. Долни КР, класа 3, со 
површина од 1779 м2 и 3/10 идеален дел од нива на КП 
1856/1, план 11, скица 34, м.в. Нисија, класа 3, со повр-
шина од 12164 м2, сите во КО Негорци, сопственост на 
Платански Јован од с.Негорци. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Ка-
рајанов" бр. 4, Гевгелија. (11720)^ 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3739, план 
7, скица 33, м.в. Драги Дол, култура нива, класа 4; со 
површина од 2835 м2, заведен во ПЛ бр. 164, за КО Ма-
тејче Куманово, сопственост на Нухија* Амида Милаим 
од с.Матејче, Куманово, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Кума-
ново. (11721) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 141/1, план 
6, скица 10, м.в. Стари Умин, Дол, култура нива, класа 
3, со површина од 6765 м2, заведен ^о ПЛ бр. 351, за 
КО Умин Дол Куманово, сопственост на Петровиќ 
Спаса Словенка од Скопје, ул. "А.Попов" бр. 150, за 
цена од 150.000,00 денари, 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
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њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно ѓо губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1, Кума-
ново. (11722) 

Се продава земјоделско земјиште идеална една тре-
тина (1/3) од КП бр. 1091, план 5, скица 8, м.в. Сариме-
ше, култура нива, класа 4, со површина од 9290 м2, 
план 5, скица 8, м.в. Саримеше, култура Шума, класа 3, 
со површина од 640 м2, заведена во ГОГ бр. 103, за КО 
Бедиње, сопственост на Крстевски Чедо, с.Бедиње, 
Куманово, за цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Севим Дестани, ул. " 11 Октомври" бр. 1, Кума-
ново. (11723) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2622, план 
6, скица 22, м.в. Карадаре, култура нива, класа 5, со по-
вршина од 2852 м2, и КП бр. 2622, план 6, скица 22, м.в. 
Карадаре, култура нива, класа 6, со површина од 4000 
м2, заведен во ПЈ1 бр. 588, за КО Романовце, Кумано-
во, сопственост на Зим(5ери Мисима Ајет, с.Романов-
це, Куманово, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Кума-
ново. (11724) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 581, план 3, 
скица 2, м.в. Аништа, култура нива, класа 6, со повр-
шина од 3588 м2, заведена во ПЈ1 бр. 564, за КО Добро-
шане, КП бр. 583, план Т, скица 2, м.в. Аниште, култу-
ра лозје, класа 7, со површина од 466 м2, заведена во 
ПЈ1 бр. 568, за КО Доброшане, сопственост на Стојано-
вска Младена, ул. "Трета МУБ" бр. 69/2, Куманово, за 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Кума-
ново. (11725) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
423, план 2, скица 17, во м.в. Пештера, класа 2, со повр-
шина од 245 м2, и нива на КП бр. 3891, план 9, скица 28, 
м.в. Полово Долче, класа 3, со површина од 988 м2, во 
КО Грчиште, сопственост на Пеев Ѓорѓи од Гевгелија, 
ул. "Н.Карев" бб, за вкупна цена од 3.500,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во "ок от 30 тес* * пп те-
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нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија. (11726) 

Се продава нива класа 3, на м.в. "Маџарлија" на КП 
бр. 568 за КО Драгош, во површина од 4165 м2, нива 
класа 3, на м.в. "Маџарлија" на КП бр. 796 за КО Дра-
гош во површина од 1506 м2, и нива класа 3, на м.в. 
"Ластовица" на КП бр. 797 за КО Драгош во површина 
од 762 м2, за вкупна купопродажна цена од 70.000,00 
денари, сопственост на Петровски Крсте од Драгош, 
сега во Австралија, а преку полномошникот Пачовски 
Александар од с.Драгош, Битолско. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со зецјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќавме на понуда-
та. Во спротивно го губат правото на првенствено ку-
пување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот 
м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул."Мечкин камен" 
бр. 20. (11727) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
14120, план 40, скица 158, во м.в "Стојанќаино Трло", 
нива од 4 класа, во површина од 4982 м2, заведена во 
ПЛ бр. 3983 за КО Куманово, КП бр. 14121, план 40, 
скица 158, во м.в. "Стојанќаино Трло", нива од 4 класа, 
во површина од 3241 м , заведена во ПЛ бр. 3981 за КО 
Куманово и КП бр. 14122, план 40, скица 158, во м.в. 
"Стојанќаино Трло", нива од 4 класа, во површина од 
2941, заведена во ПЛ бр. 3982, за КО Куманово, соп-
ственост на Шаќири Рамиз, Шаќири Муртез и Шаќири 
Ариф, сите од Куманово, со стан на ул. "Карл Маркс" 
бр. 128. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, 
во спротивно го губат правото на првенствено купува-
ње. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
"Ленинова" бб. (П728) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 274, дел 
2, план 002, во м.в. Шал евица, кат.кулутра 11000 - нива, 
кат.класа 4, во површина од 3171 м5, КП бр. 279, дел 1, 
план 002, скица 001, во м.в. Шалевица, кат.култура 
11000 - нива, класа 4, во површина од 1039 м2 и на КП 
бр. 279, дел 2, план 002, скица 001, во м.в. Шалевица, 
кат.култура 14100 лозје, кат.класа 3, во површина од 
850 м , или во вкупна поршина од 5063 м2, евидентира-
но во ИЈ1 бр. 322, КО Шивец, издаден од РГУ Одде-
ление за премер и катастар Кавадарци бр. 1103/790 од 
15.03.2000 година, за купопродажна цена од 160.000,00 
денари сопственост на Гечев Лазар Пане, од Кавадар-
ци, ул. "Браќа Х.Тефови" бр. 24. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
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Јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11729) 

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 
1603, во мв. Стара Корија, класа 3, во површина од 
6245, заведена во ПЛ бр. 222, за КО Ропаљце, сопстве-
ност на Салии Неврије од с.Опаје, Куманово, за цена 
од 60 денари за м2. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул "Доне Бо-
ж и н о в " ^ 11/3. (11730) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сушица, на 
КП бр. 578/2, м.в. "Село", нива со површина од 1393 м2, 
и КП бр. 578/3, м.в. "Село", нива со површина од 1298 
ч2, во КО Сушица, сопственост на Димитриев Вангел 
од е.Сушица, Струмичко, за цена од 150.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на објавената понуда да се 
достават до нотарот Милушев Манќо, ул. "Ленинова" 
бр. 14-1/13. ѕ (11732) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3, од нива 3 
класа, лостроена на КП бр. 493/* дел, план 4, скица 9, 
на м.в. "Долни суви дол", која е со вкупна површина од 
3.750 заведена во ПЛ бр. 229 за КО Фалиште, соп-
ственост на Фаризи Фариз Есат од с.Стримница, за 
вкупна куиопродажна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјишта граничат со земјиштето 
кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до 
нотарот Иво Ссрафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11734) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 3 класа, по-
строиш на КП бр. 493/* дел, план 4, скица 9. на м.в. 
"Долни суви дол", со површина од 1.250 м2, заведена по 
Г1Л бр 266 за КО Фалиште, сопственост на Зибери Аз-
би Хусамедин од с.Стримница, за вкупна купопродаж-
иа цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат со земјиштето 
кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-

кедонија". писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до 
нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11736) 

Тодорка Николова од СРЈ - Панчево, ул. "Паје Мор-
ганович" 67/36, го продава следниот недвижен имот 
1.нива во м.в.Диклеташ, КП бр. 600/3, површина 3203 
м2, 1.нива во м.в. Диклиташ КО 600/3, површина 1334 
м2, нива во м.в. Река, КП 244, површина 11588 м2, 1.ни-
ва во м.в.Река, КП 600/3, површина 4875 м2, нива во 
м в. Река, Кп бр. 247, површина 184 м2 и 2/4 од нива во 
м в. Тополиште, КП бр. 157, површина од 2466 м2. 

Наведениот оглас се продава за цена од 50 000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те, право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и поседите кои граничат 
со земјиштето што сс продава, па се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до но-
тарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиш-
те на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр.5. Во спро-
тивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купув-
ње. (11739) 

ѕ 
Се продава 1/2 од недвижен кмо^ кој претставува КП 

бр. 149, нива на м.в. "Арбол" 3 класа, во површина од 
4802 м2, опишано во ПЛ бр. 60, на КО Стримница, соп-
ственост на Ќерим Јусуф Абдии од с.Стримница, Тето-
во. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

(11741) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр 
417, нива на м.в. "Режика" 4 класа, во површина од 
3685 м2, опишано, во ПЛ бр 50, на КО Сараќино, соп-
ственост на Миле Стојан Димитриевски од с.Сараќино, 
Тетово, за цена од 737.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика 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 Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

(11742) 
Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 

332/*, ливада на м.в. "Литчанка" 6 класа, во површина 
од 1985 м2, опишано во ПЛ бр. 1729, на КО Челопек, 
сопственост на Идризи Далипа Харун од с.Челопек -
Тетово, за цена од 238.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика Македонија", писмено на се изјаснат за прифаќа-
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њето 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, Тетово. 

(11744) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
418, нива на м.в. "Режика" 3 класа, во површина од 
4571 м2, опишано во ПЈ1 бр. 535, на КО Сараќино, соп-
ственост на Вера Раде Миневска од Тетово, ул. "Б.Ко-
човскн" бр. 62, за цена од 914.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика 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 Ариф Ибраими, ул "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

(11746) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
835/дел на м.в. "Ограде" овошна градина 2 класа, цела-
та во површина од 355 м2, План Уп.бр. 1103-Ѕ54/1 од 
15 03 2000 година, опишана по ПЈ1 бр. 603, на КО Џеп-
чиште, сосопственост на Абази Нуредина Имрија и 
Абази вд.Нуредина Зеќие и двајцата од с.Цепчиште, за 
вкупна цена од 248.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ане Јовановски, ул "Илинденска" бр.76, Тето-
во. ' (11747) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 124, план 3, 
скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 5, со по-
вршина од 165 м2, КП бр. 271, план 3, скица 27, м.в. Ле-
пен дол, култура нива, класа 5, со површина од 301 м2, 
КП бр 272, план 3, скица 27, м.в. Лепен дол, култура 
нива, класа 5, со површина од 555 м2, КП бр. 278, план 
4, скица 27, м.в. Лепен дол, култура нива, класа 5, со 
површина од 1111 м*, КП бр. 279, план 4, скица 27, м.в. 
Лепен дол, култура нива, класа 5, со површина од 1293 
м2, КП бр. 280, план 4, скица 27, м.в. Лепен дол, култу-
ра нива, клада 4, со површина од 1105 м2, заведени во 
ГОГ бр. 10 за КО Матејче, сопственост на Рамани Али-
риза, с.Матејче, Куманово, за цена од 150.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
10 што се продава во рок од 30 дена о денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1-а, Ку-
маново. (11748) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска култу-
ра нива, класа 2, на КП бр. 4290 во м.в. "Горно Сало-
во", во вкупна површина од 2178 м2, заведена во ИЛ бр. 
5231 за КО Прилеп, сопственост на Чорбеска Вангел 
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Хрисула со живеалиште во Прилеп, ул. "Киро Фетак" 
бр 62, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопстве-
ниците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
• Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓор-
ѓиоски" бб. (11749) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Раштани, 
сопственост на Недева Лилјана од Велес, населба Ту-
нел, бр.3/2/3 и тоа. култура нива, класа 3, површина 
4000 м2 и класа 6, површина 5072 м2, со број на КП 
445/1, план 5, скица 18, м.в. Село ливаге, заведени во 
ПЛ бр. 362 за КО Раштани. 

Наведениот имот се продава за цена од 1,5 ДЕМ по 
м2 во денарска противвредност. 

Согласно чл.14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до но-
тарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. '(11750) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 1-63-1, на м.в, "Керамидница", нива 4 класа, 
во површина од 570 м2, во КО - Беловиште - Гостивар, 
за цена-од 250.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р.ет 
публика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство Един-
ство", Гостивар. (11751) 

Се продава земјоделско земнште КП бр. 2205, план 6, 
скџца 31, м.в. Забел, култура нива, класа 6, со повр-
шина од 1802 м2, заведена во ПЛ бр. 188 за КО Нику-
штак, сопственост на Ајдини Ханифа, с.Никуштак, Ку-
маново, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр.1, Кума-
ново. (11753) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна 
површина од 1038 м2, која се наоѓа на КП бр. 489/2 за 
КО Орсшани, во м.в. Нерезина река, сопственост на 
Гостимир Бошко ул. "Владимир Комаров" од Скопје и 
Гостимир Вера ул. "Велко Влаховиќ" бр. 16А од 
Скопје, по цена од 600,00 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
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што се продава, во рок од 30 дена од денот но објавува-
њето на огласот во "Службен верник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Петар Митков, ул "Јани Лукровски" бр. 14, 
Гази Баба, Скопје. (11706) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште -
нива од сопственоста на продавачот која изнесува 1/4 
идеален дел од целокупниот имот построена на КП бр. 
113, план 3, скица 4, класа 4, со површина од 7080 м2, 
нива на КП бр. 114/1, план 3, скица 4, класа 4, со повр-
шина од 6150 м2, нива на КП 114/2, план 3, скица 4, кла-
са 4, со површина 2400 м2, и лозје на КП 114/3, план 3, 
скица 4, класа на КП бр. 114/1, план 3, скица 4, класа 4, 
сите на КО ^Кадино, сопственост Шпиро Ѓорѓески со 
стан во с.Марино, Скопје, заведена во ПЛ бр. 1063, за 
цена од 286.285,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да-се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Печовска, бул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во Општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (11745) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна 
површина од 3964 м2, која се наоѓа на КП бр. 1393/6 за 
КО Морани, во м.в. Трлиште, сопственост на Радуло-
виќ Новица, со живеалиште на ул. "И.Козаров" бр. 
128А, Скопје, по цена од 480.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 14, 
Гази Баба, Скопје. (11780) 

Се продава земјоделско земјиште построело на КП 
бр. 790/2, м.в. Бавча, култура овошна градина, класа 3, 
со површина од 286 м* КО Радишани, сопственост на 
Митревски Златан, за цена од 74.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и граничарите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќанана 
понудата, во спротивно го губат правото на првенстве-
но купувавме. 

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

(11783) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 
301/1, план 1, скица 6, м.в. Ограда, култура нива, класа 
2, површина 3100 м2, во КО Огњанци, сопственост на 
Исламов Амди од Скопје, ул. Т.СТојчевски" 1/1-7 по 
цена од 100,00 денари за м2 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ, ул "Јани Луговски" бб, ГЦ 
Автокомаида, Општина Гази Баба, Скопје (11868) 

Стоја Кузмановска од Куманово, ул. "Ѓорче Петров* 
бр. 327 и Драге Кузмановски од Куманово, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 327, како сосопственици на по идеална 1/2 
го продаваат следново земјоделско земјиште: 

Нива 1 класа, со површина од 1618 м2, КП бр. 1893, 
бр. на план 5, бр. на скица 17, м.в. "Долна Река", ПЈ1 бр. 
194 за КО Стрезовце. 

Почетна цена" на земјоделското земјиште, опишано 
во т.1 од оваа понуда, изнесува 31,00ден./м2 (денарска 
противвредност на една германска марка за м ). 

Лицата кои имаат право на првенство (заеднички 
сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), како и други 
заинтересирани лица се должни да се изјаснат по оваа 
понуда во рок од 30 дена од нејзиното објавувана во 
'Службен весник на Република Македонија". 

(11756) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие 
за производство застапување услуги и трговија на 
големо и мало "Окулус - М" во ликвидација,Скопје". 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие 

за производство трговија на големо и мало "БО - ЖЕ" 
д.о.о. експорт - импорт во ликвидација,Скопје". (1170б) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие 

за трговија и транспорт "ЕМ - ЕЛ" експорт - импорт 
п.о. во ликвидација,Скопје". (11709) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Производно 

трговско претпријатие "СаТи компани"експорт-импорт 
ц.о. во ликвидација,Скопје". (11710) 
Тркалезен печат под назив: "Републички пазарен ин-

спекторат - Скопје, број 152". (11282) 
Тркалезен печат под назив: "Трговско друштво за про-

изводство, тртовија на големо и мало и услуги Спа-
сеноски Лубомпр "Еуроспас"-Охруд ДООЕЛ". (11283) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. .215639/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Хамди Алими, е. Ласкарци,Скопје. (11760) 
Пасош бр. 1293630/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Амет Сејди, бул. "Македонска Кос. бриг." бр.3/35, 
Скопје. (11778) 
Пасош бр. 391243/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Ѓорѓев Драги, ул "С Фплпнонопќ" бр. 2/3/20,Скопје 
Пасош бр 646615/95,издадел од УВР - Скопје па име 

Ариф Елвер, ул "Џ Кенеди" бр 9/1-3,Скопје (11785) 
Пасош бр 94*2780/96,издаден од УВР - Скопје па име 

Стојанов Љупчо,ул."Т.Чангоб" бр 24/8,Скопје (11787) 
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Пасош бр. 1302866/99,издаден од ГУВР - Скопје н а ш е 
Фазли Бајрам, е. Љуботен,Скопје. (11790) 
Пасош бр.818973/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Симеон Наумовскп,ул.Вера Радосављевиќ 6-6,Скопје. 
Пасош бр.702934/95, издаден од ГУВР - Скопје н а ш е 

Атанасова Верица,ул."Ј.Лукроскп"бр. 10/1,Скопје. 
Пасош бр.419933/94,издаден од УВР - Куманово на име 

Милазим Елези, ул.ЧХПрица" бр. 12,Куманово. (11798) 
Пасош бр.871468/96, издаден од УВР - Велес на име 

Босилков Борче,Велес.. (11799) 
Пасош бр. 1047807/97издаден од УВР - Тетово на име 

Јетмир Знбери,с. Радиовце,Тетово. (11803) 
Пасош бр.1163502/99додаден од ОВР - Крушево на 

име Синиша Мемедоскн, е. Саждево,Крушево. (11820) 
Пасош бр.884876, издаден од ОВР - Кичево на име 

Мустафа Тефик, е. Г.Строгомишта,Кичево. (11821) 
Пасош бр.0144361/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Селими Адем, е. Доброште,Тетово. (11822) 
Пасош бр. 1275465, издаден од УВР - Струмица на име 

Демиров Џемаил, ул."Бетовенова" бр.96,Струмица. 
Пасош бр.778941/96издаден од УВР - Струмица на име 

Хрисгова Вера, ул."Младинска"бр.100/24, Струмица. 
Пасош на име Граматиков Никола,Нов Дојран.(11825) 
Пасош бр. 1117388/98додаден од УБР - Скопје на име 

Софија Миленкава, бул."Ј. Сандански" бр. 90/4-5, 
Скопје. (11840) 
Пасош бр.1364505додаден од УВР - Кочани на име 

Трајанова Сузана, ул."Кирил и Мероди"бр.44,Кочани. 
Пасош на име Дојрановска Славица,Гевгелија. (11843) 
Пасош бр. 1035954 на име Билјана Пешовска, ул,"Пецо 

Божиновски"бр.43-3/4, Битола. (11844) 
Пасош бр. 1114870додаден рд ОВР - Кичево на име 

Далипи Зија, е. Ново Село,Кичево. \ (11845) 
Пасош бр.0984348 на име Камилоски Исмаил, е. Црни-

лиште Д1рилеп. (11846) 
Пасош бр.301855/94 на име Томчески Росе,ул."Фазане-

рија" бр. 1/6,Гостивар. (11 &48) 
Пасош бр.1442 на име Илиев Атанас,ул. "Партизанска" 

бр.76Демир Капија. (11849) 
Пасош Ј5р.1262452,издаден од ОВР - Кичева на име 

Лимани Нешат, ул."Ј.Пиперканбр.36ЈСичево. (11850) 
Пасош бр.0566619 на име Вејсиловиќ Хајриз,е. Десово, 

Прилеп. (11851) 
Пасош бр. 1340871 на име Зулбеари Сефадин, нас. 

Млаки,Гостивар. (11852) 
Пасош бр.0454425 на име ТаноГ Ристо,ул."Илинден-

ска" бр. 1/2,Гевгелија. (11853) 
Пасош бр.994930 на име Асани Мусли, е. Челопек, 

Тетово. (11854) 
Пасош бр. 0814895/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Јордановскн Коки, ул."М. Влавгот" бр. Г9 а,Скопје. 
Пасош бр. 144234/93,издаден од УВР - Тетово на име 

Алити Асим, е. Ларце,Тетово. (11862) 
Пасош бр. 592105/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Адриан Азири, ул."Браќа Миладинови" бр. 400/8,Те-
тово. » (11884) 
Пасош бр 429353/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Виши Фетије, ул."Џои Кенеди" 28-6,Скопје. (11898) 
Пасош бр 647987, издаден од. УВР - Струмица на име 

Николова Катица, \'л "Валчо Ќитановл6'р 15/11,Стру-
мица. ' (11901) 
Пасош бр 899224,издаден од УВР - Струмица на име 

Јанева Танка, ул "Крсто Узунов"бр.5/10,Струмица. * 
Пасош бр 1239826,издаден од ОВР - Валандово на име 

Таневска Јулијан, ул."Првомајска'^. 13,Валандово. 
Пасош бр 0011568/92,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Димитар Мирчев, ул."Орце Николов" бр. 96/3-7,Скопје. 

Пасош бр.744647/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Предовиќ Тодор, ул."Н.Фронт" бр.23-2/9,Скопје.(11914) 
Пасош бр.437832,издаден од УВР - .Штип на име 

Трајановски«Зоран, ул."Асгибо" бр. 23,Штип. (11915) 
Пасош бр. 17715/93 на име Етемоски Кујтим, е. Фран-

гово,Струга. (11916) 
Пасош бр. 17733/93 на име Етемоска Зудие,с.Франгрво, 

Струга. (11917) 
Пасош бр.74473/93 на име Дани Севди, е. Делогожда, 

Струга. (11918) 
Пасош бр. 1236438/99,издадев од ОВР - Струга на име 

Каба Менди,е. Велешта,Струга. (11919) 
Пасош бр.120237додаден од УВР - Струмица на име 

Дилева Бојка, ул."Петти ноември"бр. 3,Струмица. 
Пасош бр.0036458/93 додаден од УВР - Струмица на 

име Петрова Снежана,ул. "Тошо Арсов"бр.31,Стру-
мица. (11921) 
Пасош бр. 1150629/99, издаден од УВР - Струмица на 

име Лешов Кабил, е: Нова Маала бр. 108,Струмица. 
Пасош бр. 646947/97додаден ОЈГ УВР - Скопје на име 

Мандак Шукрија, ул."Ќ Сејфула" бр. 3,Скопје. (11923) 
Пасош бр.1264989, издаден од УВР - Тетово на име 

Енвер Пајазит, е. Челопек,Тетово. (11968) 
Пасош бр.0492198/95 додаден од ОВР - Крива Паланка 
на име Петровски Здравче, ул."Биљино" бр. 6,Крива 
Паланка. (1205 Ц 
Работна книшка на име Доста Стојановска,Скопје*. , 
Работна книшка на име Грчаревска Бети, е. Орешани, 

Скопје. (11786) 
Работна книшка на име Уѓуровски Љупчо,Скопје. 
Работна книшка на име. Анѓеловиќ Горанчо,Скопје. 
Работна книшка на име Филиќ Слаѓан,Скопје. (11796) 
Работна книшка на име Алман Мандак,Скопје. (11813) 
Работна книшка на име Муарем Ерол,Скопје. (11815) 
Воена книшка, издадена од во Скопје на име Алексан-

дар Давидовски,ул."О.Прица" бр. 14,Скопје. (11792) 
Воена книшка издадена од во Скопје на име Бахтијар 

Сали, ул."Ш.Оризари" бр.12а,Скопје. ' (11793) 
Свидетелства за 2 и 4 година и Диплома, издадени од 

Тим. "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Шабан Трстена, 
Скопје. (11818) 
Дипдомадодадена од Ц.Р.О. "Македонија" Скопје на 

име Стојанова Венета,Скопје. (11788)*. 
Даночна картичка бр.5030992104559,Издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име Пицерија "Далфуфо" 
Скопје. (11*05) 
Решение бр. 15-5411,издадено од Собрание на Општи-

на "Центар"- Секр.за стол. и труд-Скопје на име Ни-
ковска Вена, Градски Зид кула бр. 165,Скопје. (11800) 
Решение бр.25-3112,издадеш* од Министерство за сто-

панство -Секретаријат за стоА-"Центар"-Скопје на име 
"Авро-Гас-сервисТадучи Пандурче,Скопје. (11801) 
Чекови од бр. 0070004585846 до 0070004585851, од те-, 

ковна сметка бр. 132624/65 додадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Анастасова^ Борче,Скопје. 
Чек бр.0020001896131, од тековна сметка бр. 425599, 

издаден од Комерцијална бапка АД Скопје на име 
Милевски Никола,Скопје. (1.1183) 
Чек бр. 4150352, од тековна сметка бр. 8855-46лздаде»1 

од Комерцијална банка АД Скопје на име Пановски 
Ѓеоргн,Скопје, ' (11207) 
Чекови од бр. 4613184 до 4613193, од тековна сметка 

бр.8508546,издадени од Комерцијална банка^АД Скоцје-
на име Илиевски Тодор,Скопје. (11235) 
Чекови од бр.3911697 до 3911707, од тековна сметка 

бр. 12954353,издадени од Комерцијална банка АД 
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Скопје на име Кузеска Јовановиќ Клемеитииа,Скопје. 
Чекови од бр. 0100002861882 до 0100002861889, од те-

ковна сметка бр. 10720791,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Генадиева Дпмнтрова Магда-
лена, Скопје. (11277) 
Чекови бр. 0050004978094 и 0050004978095, од тековна 

Сметка бр.0008584413,издадени од Комерцијална банка 
АД-Скопје на име Стајковски Стојко,с.Побожје, 
Скопје. (11279) 
Чек бр. 0010004482589, од тековна сметка бр.11159221, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ни-
колова Снержана,Скопје. (11298) 
Чекови бр.0010001185790,0030001588583,0030003083248, 

0100002873477,0100002873478 и од бр. 0100002873479 до 
0100002873489, од тековна сметка бр.05902826,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Данева 
Марија,Скопје. (11323) 

Работна книшка,издадена во Ниш на име Драгољуб 
Давиниќ,Скопје. • • - (11177) 
Работеа книшка на име Богданова Силвана,Скопје. 
Работна книшка на име Асан Рецеп,Скопје. (11185) 
Работна книшка на име Љупчо Ристовски,Скопје. 
Работна книшка на име Урошевиќ Драгомир,Скопје. 
Работна книшка на име Бушиноски Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Васа Глигуроска,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановски Роберт,Скопје. 
Работна книшка на име Лацкова Елена, е. Стојаково, 
Гевгелија. (11290) 
Работна книшка на име Зимбаков Васил, е. Босилово 
164,Струмица. (11293) 
Работна книшка на име Зорниц Исмет,е. Житоше, 
Крушево. (11300) 
Работна книшка на име Хопи Сукран,ул."Б.Кидрич" 

бр.58,Гостивар. (11303) 
Работна книшка на име Серафимовски Миле,Скопје. 
Работна книшка на име Алиу Зулкуфли, е. Чегране, 

Гостивар. (11307) 
Работна книшка на име Зилбери Аким, ул."Б.Блажа" 

бр.9,Гостивар. (11308) 
Работна книшка на име Тасим Исмаили,с. Велебрдо, 

Гостивар. (11311) 
Работна книшка на име Костова Славица,ул."Киро 

Пракицов" бр.28,Велес. (11313) 
Работна книшка на име Целоски Ариф, е. Лабуништа, 

Струга. (11315) 
Работна книшка на име Доне Ангеловски, е. Марино, 

Скопје. (11321) 
Работна книшка на име Наташа Ристовска,бр.43/3-5, 

Скопје. " (11322) 
Работна книшка на име Руса Тасева,Скопје. (11325) 
Работна книшка на име Али Демири,с.Студеш1чаш1, 

бр. 38,Скопје. (11331) 
Работна книшка на име Бенита Ннќсва,Скопје.(11333) 
Работна книшка на име Домазетовска Жаклина, 

Струга. (11337) 
Работна книшка на име Чавкоски Гуро,Стругар 1338) 
Работна книшка на име Бекири Халил»,Скопјс. (11342) 
Работна книшка на име Велоска .Мица,ул."Илш1-

депскаТф. 195. Те гоно. (11346) 
Работна книшка на име Ибици АЈДИН. е. РОЈ ле/Гетоно. 
Работна книшка на име Серафимов Миле, е Волково. 

С копје. (1 1356) 
Работна книшка на име Атанасовска Елена,Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовскн Трај ме. Скопје. 
Работна кити ^издадена од Битола на име Јовче 

Јаневски ,Скопје (11368) 
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Воена книшка на име Јаковски Димитри,ул."9 Мај" 
бр.34, Пробпштнп (11340) 
Чековна картичка бр. 8635428 и чек бр. 5155347, изда-

дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Нико-
лова Татјана,Скопје. (11270) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тасева Живана, е. 

Отовица,Велес (11289) 
Свидетелство за завршено середно образование на 

име Алековски Драги,с.Младо Нагоричани,Куманово. 
Свидетелство на име Димитров С.Митко,с. Богданци, 

Радовиш. (11292) 
Свидетелство,издадено од ОУ"Св.Кирил и Методиј", е. 

Бучин, Крушево. (11297) 
Свидетелство на име Зоран Спасов,Радовиш. (11301) 
Свидетелство на име Романоска Лена,ул."У.Б.Стано-

евиќ" бр.9,Гостивар. (11309) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Бошко 

буха",с.Глумово на име Абази Исмаил,е.Глумово, 
Скопје. (11310) 
Свидетелство за 8 одделение на име Андреевски Гоце, 

е. Мартолци,Велес. (11312) 
Свидетелство на име Богданова Силвана,ул."Н.Карев" 

бр.8,Кочани. (11314) 
Свидетелство на име Амети Аврирахим, е. Копачин 

Дол,Тетово. (11317) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зејнело Ирфан 

Бурхан,е. Горно Врановци,Ве лес. (11319) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Емин 

Дураку" - с.Буковиќ на име Исмаиљи Исмаиљ, с.Буко-
виќ, Скопје. (11328) 
Свидетелство на име Анифе Зибери, с.Доброште, 

Тетово. (11344) 
Свидетелство на име Салихи Е. Валдете, е. Слатино, 

Тетово. (11345) 
Свидетелство на име Идриз Бенами, е. Боговиње, Те-

тово. (11348) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муабије Адили, е. 

Конче,Радовиш. (11349) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Африм 

Идризи, ул." 167"бр.47,Тетово. (11350) 
Индекс бр. 2339,издаден од Факултет за Безбедност -

Скопје на име ВладскМирчевски,Скопје. (11252) 
Индекс бр. 4174, издаден од Шумарски факултет -

Скопје на име Калач Ален,Скопје. (11327) 
Возачка дозвола на име Ефремов Крумчо, ул."Ј.Стоја-

нов" бр.35,Пробиштип. * 01341) 
Диплома на име Леов Зоран, ул."Бл.Ѓорев"бр.99/3-18, 

Велес. (11288) 
Диплома на име Џевдет Фејзулп, е. Слатино,Тетово. 
Диплома на име Асани Атем,с.Шутово,Кпчево.(11304) 
Магнетна картичка ж. см.40100-601-65737, издадена од 

ЗПП - Скопје на име "Алдеко",Скопје. (11273) 
Потврд за обични акции Р.бр. 1072 на износ од 170 ак-

ции на име Трпчев Ванчо,ул."Белградска",Струмнца. 
Книшка на име Снедоскн Петар, ул."Ленин" бр.91. 
Прилеп. ' (11316) 
Здрав ствена легитимација,издадена од во Скопје на 

име Јусуфн Шабани. Крушопск.Скопје. (11318) 
АКЦИИ, издадени од Железарница Скопје - Погон 

услуги - Скопје на име Калчовски Харуни. Мојанци. 
Скопје. " (11332) 
Здравствена легитимација на име Пстрнссн Влатко, 

ул. "Н.Карси"бр.7,Пробшитни. (11339) 
Повеќе уверенија на име Несторови Зоре,М;иседон-

скн Брод. (11343) 
Даночна картичка бр.4030990212431,издадена од Упра-

ва за приходи- Скопје на име ГОРД "Системи",Скопје. 
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Даночна картичка бр. 4030900282681, издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Алдеко",Скопје 
Даночна картичка бр 5027988101064 ЈМ име Иввнов 
Синиша,е Секирник,Струмица (11284) 
Даночна картичка бр 4006990105203 на име "И.И.М." 

ДОО експорт-нмпорт,Гевгелија. (11285) 
Даночна картичка на име Мидоски Ристе,ул."Фрушка 
Гора" бр 2,Прилеп. * (11295) 
Даночна картичка на име Златески Тони, ул."Бранка 

Ламески" бр 38,Прилеп (11299) 
Даночна картичка бр 4030992261740,издадена од Упра-
ва за приходи на град Скопје - Скопје на име "Мида 
Инженеринг" - Розитка ДООЕЛ,Скопје. (11324) 
Даночна картичка бр 0503099139660, издадена од 
Управа за приходи- Скопје на име Поповска Елизапета 
фризер "Бети",Скопје (11367) 
Чекови од бр."4444976. до 4444982, од тековна сметка 
бр.617/25,издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Коневски Љубен,Скопје. (11326) 
Решение рег. бр. 1207-123/2,издадено од Министерство 
за трговија на име Глобал Бизнис Труп - Престав-
ништво, ул."11 Октомври" бр.32 ,Скопје. (11187) 
Чекови на име Стојановиќ Горан,е Речица куманово. 
Чек бр. 0050004004749, од тековна сметка бр. 6627849, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Николовски Драги,Скопје. (11703) 
Работна книшка на име Ангеловдки Алексадар, ул. 

"11Ноември"бр 148 А,Куманово. (11377) 
Работна книшка на име Селими Елвер, е. Горно Кој-

наре,Куманово. (11379) 
Работна книшка на име Горан Маринковски,ул. "ТЈо-
вановски"бр.63,Куманово.. (11380) 
Работна книшка на име Џила Ади,Струга. (11382 ) 
Работна книшка на име Мамудоски Фадил,ул." 11 Ок-

томвриска '^ . 133,Прилеп. (11385) 
Работна книшка на име Скендерскп Горан,Берово 
Работна книшка на име Зозовски Горги,Делчево 
Работна книшка на име Шерафет Вахид,Охрид.(11420) 
Работна книшка на име Илиевска Жана, е. Дражани, 

Битола. (11432) 
Работна книшка на име Стеваноски Роберт, ул."Орде 

Чопела" бр 26,Прилеп (11436) 
Работна книшка на име Лидија Каркпнска, ул."Вар-

дарска"бр.2,Гостивар. (11451) 
Работна книшка за 3 одделение на име Абазов Исо 

Бејлур,е Д Јаболчпште,Велес. (11496) 
Работна книшка на име Демир Умран,ул."Мукос"бр.22 

Битола. г (1151)0) 
Работна книшка на име Велпчковскн Игор, ул."Р Го-

говска" бр. 16,Крива Паланка. (11506) 
Работна книшка на име Јованчев Дејан,Скопје. (11549) 
Работна книшка на име Јакнмовска Јасминка,е Мсте-

жево,Крива Паланка (11570) 

Работна книшка на име Лазаров Горге,Гевгелија. 
Работна книшка на име Велјановнќ Сашо,е. Речица, 
Куманово (11611) 
Работа книшка на име Јоноска Сувана.(1 р\га (11614) 
Работа книшка па име Крајчевски :Бупчо. ул "Ружа 

Делчеиа ор 11 -1/16 Би нил (11640) 
Работа книшка па име Весна Миневска е Д Оризарс, 

Битола (11641) 
Работна книшка на име Славе Соколески,Прилеп. 
Работна книшка на име Отовиќ Живко,Брвеница 

Тетово (11643) 

Работна книшка на име Мурсељ Мусли, е Крушопек, 
Скопје. ' (11646) 
Работна книшка,издадена во Куманово на име Сла-

вица Трпе века,Скопје (11650) 
Работна книшка на име Шемседин Османи,ул "Ѓ.Поп-

христов "бр. 6/2*1,Скопје (11658) 
Чековна картичка бр.6863/55,издадена од Стопанска 

банка а.д - Скопје Филијала - Штип на име Стилов 
Борчо,е. Таринци,Штип (11605) 
Чековна картичка бр 5357/34 на име Гелв Никола, 

ул "Сутјеска"бр 31,Штип (11639) 
Свидетелство на име Салиевски Фета, е. Бузалково, 

Велес. (11375) 
Свидетелство на име Анастасов Благојчо,ул."С.Ер-

бапче" бр. 36,Кочани. (11376) 
Свидетелство за 8 одделение на име Беким Емини, е. 

Отља,Куманово. (11381) 
Свидетелство на име Бајрам Рамадани, ул."Полог" 

бр.26,Тетово. * (11386) 
Свидетелство за 4 одделение на име Зекиров Хикмет, 

е. Јаболчиште,Велес. (11392) 
Свидетелство за* 8 одделение на име Имероски Елвер, 

е. Лабуништа,Струга. (11422) 
Свидетелство за 8 одделение на име Латифоска А ни-

ше, е. Лабуниште,Струга. (11424) 
Свидетелство на име Миташев Горан Мирташински -

7,Штип. (11429) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шерифоски Ес-

кан, е. Дебреште,Прилеп. (11439) 
Свидетелство на име Буровиќ Сајо,с.ЛаЖани,Прилеп. 
Свидетелство на име Туран Мамудоски,с. Пешталево, 

Прилеп. (11444) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Синани, 

е. Жеровјане,Тетово. (11448) 
Свидетелство на име Роквиќ Станко, ул."Т.Мендол" 

бр. 1,Куманово. (11502) 
Свидетелство на име Величковска Јасминка, ул."4-ти 

Јули" бр.З,Крива Паланка. (11503) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ивомовска Гор-

дана, е. Луке,Крива Паланка. (11507) 
Свидетелства за 5,6 и 7 оддед ение додадени од ОУ "Јо-

сип Броз" - Влае -Скопје на име Владо Стојановски, 
Скопје. (11560) 
Свидетелство на име Фејзоски Зулсер, е Канатларци, 

Прилеп. (11589) 
Свидетелство на име Сулејманоски Сулејман, с.Канат-

ларци,Прилеп. (11592) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Флорп-

не, с.Жеровјане,Тетово. (11597) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мирсада Фетаџп, 

Неготино. (11604) 
Свидетелство Ѕа 8 одделение на име Кујтим Кура,е 

Велешта,Струга. (11617) 
Свидетелство на име Тотева Тодорка, ул "29МОЕМ" 

бр 57,Штип (11638) 
Свидетелство на име Беким А Л И Ј И . Е Џспчнштс.Тс-
гоно (11645) 
Диплома на име Волченска Карлкичл.ул "В Главнион" 

бр 15.Битола (11383) 
Диплома на име Стојкова БоЈапед "Јовче Чучук" 

бр.57,Велес. (11396) 
Диплома на име Ксмал»един Мамути,ул "О Револу-

ц и ј а ' ^ 58,Куманово (11411) 
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Диплома на име Добре Георгиев, е Оризари,Кочани 
Сообраќајна дозвола на име Алровим Елмаз, е Цр-
квино,Велес (11401) 
Книшка за повластено возење бр 02781,издаден од 

Мннпс за труд п соц политика ПЕ-Кпсела Вода - Скоп-
је на име Мустафовскп ФазлиЈа,с Цветово, Скопје 
Општ на име Ајваз Џавиди, е Тануш евди, Скопје 
Лична карта на име Мшнеска Милица, ул."Благој 

Тоска "бр 25/4 ,Тетово (11644) 
Даночна картичка на име Митев Ангелчо,ул "Д Лаза-

ров" бр 12,Кочани (11609) 
Даночна картичка бр 4030994111109,издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име"ВЕС-ТЕЛ"-ВеснаДООЕЛ, 
Скопје (11652) 
Чекови бр 0040001976157 и од бр. 0040003914832 до 

0040003914845, од тековна сметка бр 01269121,издадени 
од Комерцијална банка а д - Скопје на име Томислав, 
Бундалевски,СкопЈе (11517) 
Решение бр 25-1882 на име Асану Асан, ул "179"бр.И, 

Тетово (11596) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Минис-
терството за одбрана на Рецублика Македонија 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/52 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЈШФИКАЦИ-

ЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик Мкќшстерство за од-
брана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за набавка 
на: 

1. Сирење бело кравско во канти од 7-15 кгр. 
2. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кгр. 
3. Сирење топено од 25-33 грама парче. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вр-
шат стопанска дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

I .Заинтересираните понудувачи Потребно е да ја 
достават следната придружна документација во ори-
гинални примероци или заверени копии кај ноЈар и 
тоа: ^ 
- техничко-технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 
потребни за реализирање на набавката, 

- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-
ката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од надлежен судски орган, 
- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено бара-
ње за поднесување понуда), задолжително треба за-
едно со понудата да дадат гаранција во вид на депо-
нирани средства или банкарска гаранција, во вред-
ност од 5% од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата за ограничениот повик да се 
доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никак-
ва ознака со која би можел да се идентификува по-
нудувачот 

#2. Документацијата да се достави на адреса: Минис-
терство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архива 
во Министерството за одбрана најдоцна до 
13.04.2000 година или на денот на јавното отворање. 
3. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши на ден 17.04.2000 година со почеток во 11,00 ча-
сот, во просториите на Министерството за одбрана 
на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб 
Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 
4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработен^ 
според барањата содржани во повикот нема да се 
разгледува. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28-21-52, 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ми-
нистерството за одбрана на Република Македонија 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/53 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за од-
брана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката Прибирање понуди за на-
бавка на: 
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2.1. Брашно Тип - 500 200.000 кгр. 
2.2. Мешан мармелад од 30 грама во 

Ал-фолија со термичко затворање . ..10.000 кгр. 
2.3. Маргарин или путер, пак.од 20 гр. ...20.000 кгр. 
3. Бараниот производ под реден број 2.1. во потпол-
ност да одговара на пропишаните услови од Правил-
никот за квалитетот на житата, мелничките и пекар-
ските производи, тестенини и брзо смрзнати теста, 
пакување 25/1, во јутани или петослојни натрон вре-
ќи, а количина од 3.000 кгр. да биде пакувана 1/1 и 
потоа во ПВЦ картонска тацна од по 10 кгр 
4. Бараниот производ под реден бр. 2.2 во потпол-
ност да одговара на одредбите од член 80-85 од Пра-
вилникот за квалитетот на производите од овошје, 
зеленчук, печурки и пектински препарати. 
Испорака на производите под реден бр. 2.1. и 2.2. е 
тримесечна до гарнизон Скопје, Штип и Битола по 
доставена диспозиција, а за истите се бара гаранција 
за квалитетот од најмалку 1 (една) година. 
5. Бараниот производ под реден бр. 2.3. по својот 
квалитет во потполност да одговара на Правилникот 
за квалитетот на маслото за јадење, и маста од рас-
тително потекло и на маргаринот, мајонезот и на 
нив сродни производи или путерот, да одговара на 
Правилникот за млеко и млечни производи. Испора-
ката на производот е месечна франко сите гарнизо-
ни во Р.Македонија. Се бара гаранција на произво-
дот од најмалку 2 (два) месеци сметано од денот на 
испораката. 
6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 
7. Можност за поделба на набавката по вид на про-
извод и по количина. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот, 
- цена, со пресметан данок. Данокот да е посебно 
пресметан и искажан во цената, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, * 
- рок на испорака, 
- гаранција за квалитет. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр.32/98), 
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од одговор-
ното лице на понудувачот, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 
- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудуваноI 
преку пошта со предавање во архивата на Минис-
терството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, СкопЈе 
до 13.04:2000 година или со предавање на комисија-
та за набавки на лице место, но најдоцна до денот и 
часот на јавното отворање. 

Понудата и придружната долмен шии ја се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознаката "не отворај" и бројот на 
Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да 
има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда" а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и со-
држи ознака' "документација"^ точната адреса на 
понудувачот. 
Секој понудувач може де учествува само со една по-
нуда. 

57 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НА-
БАВУВАЧ: 
- цена 40% 
- квалитет 15% 
- начин и услови на плаќање) (10% 
- рок на испорака 10% 
- техничко-технолошки можности за производство-
но порака ..25% 

VI. РОКОВИ 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден17.04.2000 година со почеток во 13.00 часот во 
просториите на Министерството за одбрана, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, во присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите. 
- Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и усло-
вите утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 21 52, 239-119. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/54 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИ-
ЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за од-
брана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
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2. Предмет на Јавната набавка прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за набавка 
на: 

1. Овошен сок во дои-пак од 2 дл. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои вр-
шат стопанска дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1 .Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 
достават следната придружна документација во ори-
гинални примероци или заверени копии кај нотар и 
тоа: 
- техничко-технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 
потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-
ката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од надлежен судски орган, 
- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 
2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави Писмено бара-
ње за поднесување понуда), задолжително треба за-
едно со понудата да дадат гаранција во вид на депо-
нирани средства или банкарска гаранција, во вред-
ност од 5% од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата за ограничениот повик да се 
доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никак-
ва ознака со која би можел да се идентификува по-
нудувачот 
2. Документацијата да се достави на адреса: Минис-
терство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архива 
во Министерството за одбрана најдоцна до 
13.04.2000 година или на денот на јавното отварање. 
3. Јавното отворање на документацијата ќе се извр-
ши на ден 17.04.2000 година со почеток во 09,00 ча-
сот, во просториите на Министерството за одбрана 
на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб 
Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 
4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 

според барањата содржани во повикот нема да се 
разгледува. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28-21-52, 

Комисија за јавни набавки 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ ; 
1.1. Набавувач на јавниот повик е Македонската радио 
телевизија. 
1.2. Предмет на јавната набавка е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители на набавката за: 
- 4 (четири) камери (во конфигурација за студиско ко-
ристење на камерите, со можност 16:9 / 4:3). 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 
1.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-
ват документација за: 
- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети по-
требни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и 
стручен кадар за извршување на набавката, 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 
изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на 
дејност, 
- документ дека не е во стечај или ликвидација, 

- документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста. 
2.2. Понудувачот кој е биде избран како најповолен ќе 
биде должен да достави банкарска гаранција или да 
депонира средства во висина од 5% од вредноста на 
набавката. 
2.3. Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 
2.4. Документацијата за ограничениот повик се доста-
вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознака „не отворај" и бројот на ова јавно 
барање. Истиот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 
2.5. Рокот над доставување на документацијата е 21 ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија4*. 
2.6. Документацијата да се достави на адреса ЈП Маке-
донска радио телевизија, бул. „Гоце Делчев*4 бб, 
Скопје, по пошта или преку архивата на Македонската 
радио телевизија. 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, како и "несоодветно 
комплетиран, нема да се разгледува. 
3.2. Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон + + (389)091/226-911 или + + (389) 091/112-200, 
локал 24-65 и 25-56 и факс + + (389) 091/226-911. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на Република Македонија44 бр. 26/98) Со-
ветот за радиодифузија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 

Видео касети и компакт дискови за завршените про-
екти од јавен интерес на првиот конкурс: 

1.1. ВЕТА ЅР 30 мин. 185 
1.2. ВЕТА ЅР 60 мин. 95 
1.3. ВЕТА ЅР 90 мин. 80 
1.4. VV САМ 32 мин - мал формат 185 
1.5. ̂ V САМ 64 мин - голем формат 95 
1.6. иУ САМ 124 мин - голем формат 80 
1.7. С ВХС - 30 мин. 1120 
1.8. С ВХС-60 мин. 560 
1.9.. С ВХС - 90 мин. 520 
1.10. СВХС-180 мин. 20 
1.11 ВХС-60 мин. 30 
1.12. ВХС-180мин. 50 
1.13. ВХС-240мин. 250 
Аудио касети - 90 мин. 200 
Компакт дискови (СБ-К) - музички 32.500 

Касетите и компакт дисковите треба да се од познат 
производител со докажан квалитет. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот; 
2.2. Извод од регистрација на дејноста; 
2.3. Доказ за бонитетот од носителот на платниот про-
мет (оригинал или заверена копија од нотар); 
2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликви-
дација што се докажува со извод од судска евиденција 
согласно член 24 од Законот за јавните набавки; 
2.5. Цена на набавката (со вклучени сите такси и да-
вачки и вклучително ДДВ - данок на додадена вред-
ност); 
2.6. Рок и место на испораката, односно извршувана на 
набавката; 
2.7. Начин на плаќање*. 
2.8. Гаранција за квалитетот и стандард на опремата. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Изборот на најповолен понудувач ќе се-врши со-
гласно член 25, став 1, алинеја2 од Законот за јавните 
набавки. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
4.1. Рок на доставување на понудите е заклучно со 
07.04.2000 година; 
4.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавните набавки; 
4.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда; 
4.4. Понудите кои не се изработени спрема овие ба-
рања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, 
нема да се разгледуваат. 

5. ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ЈАВ-
НОТО ОТВОРАЊЕ НА понудите 
5.1. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, на 
12.04.2000 година во 12 часот во просториите на Сове-
тот за радиодифузија, во согласност со членот 29 од 
Законот за јавните набавки. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Град Скопје објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-5/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ПА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје -
Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени ра-
боти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
^Илинденска бб", Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-5/ 
2000 е прибирање на документација за претходно утвр 
дување на подобност на понудувачите како можни но 
сители на опремување со објекти од комунална инфра 
структура за индивидуална комунална потрошувачка до 
градежни парцели на подрачјето на град Скопје, во 
текот на 2000 година, т.е. проектирање и изградба на 
сите приклучоци од објектот до соодветниот објект на 
комуналната инфраструктура: 

а) приклучок на атмосферската канализација од об-
јектот до и со последната шахта; 

б) приклучок на водоводна мрежа од објектот до и 
со водомерна шахта; 

ц) приклучок на фекална канализација од објектот 
до и со последната шахта; 

д) приклучок на топлификациона мрежа од објектот 
до последната шахта; 

е) приклучок на гасоводна мрежа од објектот до 
последната шахта; 

ф) приклучок на ниско-напонска електрична мрежа 
од објектот до приклучниот орман ^за индивидуални 
станбени згради) и од објектот до разводинот орман (за 
други објекти); 

г) приклучок на ТТ-мрежи од објектот до и со при-
клучен орман, 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има 
потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката. 

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
во членот 35 од Законот за јавните набавки. 

3. Избраните подобни понудувачи ќе бидат пови-
кани да дадат свои понуди со единечен цени за извршу-
вање на работи кои се однесуваат на предметот на на-
бавката од точка 1-2, предвидени со тендерска докумен-
тарна, заради утврдување на ценовник за извршување 
на предметните работи во текот на 2000 година. 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

- документ за техничко-технолошки бонитет: досе-
гашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за 
извршување на набавката, расположива опрема и други 
физички капацитети потребни за реализација на набав-
ката; 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ ^е V » V*, правосилна прегугг « . « 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(^Службен весник на РМ" бр..6/98), Комисијата за јавни 
набавки на Град Скопје објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-6/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
3. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје -

Градски комитет за урбанизам, комунално-стан бени ра-
боти, сообраќај и заштита на човековата околина,ул. 
^Илинденска" бб, Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-6/ 
2000 е прибирана на документација за претходно утвр-
дување на подобност на понудувачите како можни но-
сители на изградба на дистрибутивни трафостаници на 
подрачјето на град Скопје во текот на 2000 година. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ ^ 

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има 
потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара 
дополнителна понуда за изградба на дистрибутивни 
трафостаници на подрачјето во град Скопје, предви-
дени со Програмата за уредувана на градежно зем-

јиште на подрачјето на Град Скопје за 2000 година и 
Програмата за користење на средства од употреба на 
градежно земјиште на подрачјето на град Скопје за 
2000 година, според динамика утврдена од набавувачот 
- Град Скопје. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
во членот 35 од Законот за јавните набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите-, со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

- документ за техничко-технолошки бонитет: распо-
ложива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката, досегашно искуство (ре-
фсрентна листа) и стручен кадар (квалификација и 
број) за извршувана на набавката; 

- документ за скономско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејноста; 

- документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се дост̂ ву-*4 

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака „не отворај", како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на последното објавување во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
корисник на услугата, Град Скопје - Градски комитет 
за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и 
заштита на човековата околина, ул. ^Илинденска" бб, 
Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. ' 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, кфму-
нално-станбени работи, сообраќај и заштита на човеко-
вата околина. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации Македонски Телекомуникации" - , 
Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации Маке-

донски Телекомуникации" - Скопје со седиште во 
Скопје на ул. „Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: опремување на просто-
рни на МТ ПРЦТ Битола со канцелариски мебел. 

1.3. Вид и количина- Опремување со канцелариски 
мебел по спецификација и технички опис кој може да се 
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подигне во канцеларијата број 33 на Самостојната гра-
дежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгедс" 
бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен дан 
за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плато при 
подигањето на тендер документацијата е неповратен 
износ од 1.600 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент Стопан-
ска банка АД Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми За избор на најповолен понудувач: 
-Цена 35% 
- Квалитет 15% 
- Естетски карактеристики 15% 
- Референтна, кадровска и техничка опременост 10% 
- Рок на испорака 10% 
- Бонитет * 5% 
- Комплетност на понудата* 5% 
- Начин на плаќање 5% 

1.6. Рок на поднесување на понудите 10. 04.2000 год. 
во 10,00 часот. 

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи ед ние чии цени за 
сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено 
на објект, со вкалкулирани сите даночни и царински 
обврски. 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се достават во архивата на дирек-
цијата на АД Македонски Телекомуникации - Скопје, 
ул. „Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и ^ледната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, ч»д'а содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски' 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; и 

3. 3. Понудите треба да се достават во затворен 
коверт, кој содржи два затворени и запечатени ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака хкжудач; а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и ја носи ознаката документа-
ција*. 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено жс отворај*, како и бро-

јот на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 
4. РОКОВИ 

4.1. Отворениот повик трае до 10. 04. 2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10. 

04.2000 година во 10,00 часот во Дирекцијата на А.Д. за 
телекомуникации ^Македонски телекомуникации" -
Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите можат 
да контактираат со Самостојна градежна служба на те-
лекомуникации. 141-415; 141-177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки (^Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ^Акционерското Друштво за 
телекомуникации Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ 
НА НАДГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА НАДЗОР-

НИПГГВО ВО РЦ ТЕТОВО 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации ^Македонски 
телекомуникации -.Скопје со седиште во Скопје на ул. 
„Орце Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: Опремување со канцелари-
ски мебел на надградба и адаптација на надзорништво 
во РЦ Тетово. 
1.3. Вид и количина: Опремување со канцелариски ме-
бел по спецификација и технички опис кој може да се 
подигне во канцеларијата број 35 на Самостојната гра-
дежна служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс" 
бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден 
за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот. 
Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подигањето на тендер документацијата е неповратен 
износ од 1.600 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент Стопан-
ска банка АД Скопје. 
1.4. Постапката во овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавните набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
-Цена 35% 
-Квалитет 15% 
- Естетски карактеристики 15% 
- Референти, кадровска и техничка опременост 10% 
- Рок на испорака 10% 
- Бонитет 5% 
- Комплетност на понудата 5% 
- Начин на плаќање 5% 
1.6. Рок на поднесување на понудите 10.04.2000 год. во 
12,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на Понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на 
објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обвр-
ски (и ДЦВ). 



Стр. 1386- Бр 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 март 2000 

2.3. Исплатата на дотераните работи ќе се врши сукце-
сивно по доставени ситуации, без аванс. 
2.4. Рок за изведување е по динамиката на нарачателот. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД Македонски телекомуникации - Скопје, ул. 
„Орце Николов44 бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 
- документ за бонитет, од носителот на платниот про-
мет, чија содржина на документот ја пропишува мини-
стерот за финансии со правилник. Странското правно 
или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба 
да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од 
професионално репрезентативно тело на индустријата, 
трговијата, занаетчиството, земјоделството или на про-
фесионално здружение, односно ревизорски извештај 
од странска ревизорска институција, согласно член 22 
од Законот за јавните набавки; 
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е 
во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот 
со правосилна пресуда не му е изречена мерка на без-
бедност - забрана на вршење на дејност согласно член 
24 точка б; и 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
»понудам а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката документација^ 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено же отворај ѕ како и бро-
јот на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 10.04.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.04.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на А.Д. 
за телекомуникации Македонски телекомуникации14 -
Скопје, во салата на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не си содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојна градежна служба на теле-
комуникации. 132-354; 141-177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(^Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки наЛД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

БЕТОНСКИ ИЗВОДНИ СТОЛБОВИ И ПРИБОР 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов44 бб. 

1.2. Предмет на набавката 
Бетонски изводни столбови и прибор 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на набавката 40 бода 
- рок и место* на испорака 6 
-начин наплаќање 6 
- гаранција за квалитет и стандард 24 
- техничка способност на производителот . . . . 22 
- естетски и функционални карактеристики . . . 2 
1.5. Рок за доставување на понудите: до 11/04/2000 до 12 
часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во 
АД Македонски Телекомуникции44 - дирекција, 
Скопје сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигана на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. ' 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја кугЈат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
гаранција за квалитетно работена како и докази за. 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки): 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 
33. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и доказ дека 
понудувачот не под стечај или во процес на ликвидација 
и дека не му изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење на дејност, издаден од страна на судот, со-
гласно член 24 од Законот за јавните набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да-, 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска 
гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на 
понудата во валута на понудата, која што треба да биде 
приложена во придружи ата документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неоп-
ходни за проценка по сите критериуми за избор на нај-
поволен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци 
не се доставени понудата ќе се смета за нскомплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
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4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен' плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката ^понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД ^Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 11/04/2000 год. до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик од Законот ^а јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
11/04/2000 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД ^Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. , 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(^Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПСК ОПРЕМА ЗА БЕТОНСКИ ДОВОДНИ СТОЛ-

БОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации ^Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката 
Придружна ПСК опрема за бетонски изводни столбови 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на набавката 40 бода 
-рок и место на испорака 6 
-начин на плаќање б 
- гаранција за квалитет и стандард 24 
- техничка способност на производителот . . . .24 
1.5. Рок за доставување на понудите: до 11/04/2000 до 10 
часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

I.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничката спецификација може да се подигне во 
АД ^Македонски Телекомуникации" - дирекција, 
Скопје сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 
2.2* Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска Банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
гаранција за квалитетно работење како и докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки): 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

-.документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од Министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните Набавки и доказ дека 
понудувачот не е под стечај или во процес на ликвида-
ција и дека не му е изречена мерка на безбедност -
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска 
гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на 
понудата во валута на понудата, која што треба да биде 
приложена во придружното документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неоп-
ходни за проценка по сите критериуми за избор на нај-
поволен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци 
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. , 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и бројот на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружи ата до-
кументација и ја носи ознаката ..документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката ^понуда". 
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4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД ^Македонски Телекомуникации'* -
Дирекција, најдоцна до 11/04/2000 год. до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик од Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на Понудувачите ќе се изврши на 
11/04/2000 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД ^Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писменоовластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки (^Службен весник на РМа бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации ^Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

) ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/00 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА АДАПТАЦИЈА, ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ КАФЕ НА МНТ 

НЕГ ВО СТРУМИЦА 

ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: А.Д. за телекомуникации Македон-
ски телекомуникации" - Скопје со седиште во 
Скопје, на ул. ^Орце Николов44- бб. 

1.2. Предмет шл шабавката: Адаптација, ентериерно 
уредување и опремување на Интернет кафе на 
МНТ НЕТ во Струмица. 

1.3. Вид и колгама: Градежна, градежно занатски, ен-
териерски работи, електрика и машинство по спе-
цификација, предмет и технички опис кој може да 
се подигне во канцеларијата број 33 на Самостој-
ната градежен служба на набавувачот, на ул. 
„Маркс и Енгелс44 број 3 (во зградата на Агромеха-
ника), секој работен ден за времетраењето на по-
викот од 10 до 13 часот. 
Износот на надоместокот кој. треба да се плати за 
подигањето на Тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1 600 денари, *а жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, де-
понент Стопанска банка АД Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен'Понудувач: ' 
-Цена 35% 
- Квалитет. 15% 
- Естетски Карактеристики 15% 
- Реффентна, кадровска и техничка 

опременост 10% 
- Рок на и1порак#* " п 10% 
- Бонитет 5% 

- Комплетност на понудата 5% 
- Начин на плаќање 5%. 

1.6. Рок на поднесување на понудите 11.04.2000 до 
13,00 часот. 

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на Понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на 
објект, со вкалкулирани сите даночни ц царински обвр-
ски, 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сук-
цесивно по доставени ситуации, без аванс. 
2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД Македонски телекомуникации - Скопје, ул. 
„Орце Николов44 бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба* 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално регѓрезентативно тело на ин-
дустријата, трговадата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е всѓ стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извоз односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; и 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверт*. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
^ понуда^ а другиов внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката документација е . 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено отворајс, како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 

4.1. Отворениот повик трае до 11.04.2000 година. 
4.2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.04.2000 во 13,00 часот во дирекцијата на АД за Теле-
комуникации Македонски Телекомуникации во салата 
на 4-ти кат, 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат докази за финансискиот бонитет, нема. да се 
разгледуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

За дополнителна информации, понудувачите можат да 
контактираат ро Самостојна градежна служба на 1гел. 
141 415; 141 177 

Комисија за јавни набавки 
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министерот за внатрешни работи 1329 

1645. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
„Мирко Милески" - Кичево 1329 

1646. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
„Н. X. Орде Чопела** - Прилеп 1330 

1647. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
„Браќа Миладиновци4' - Струга 1330 

1648. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
»Доне Божинов4' - Пробиштип 1330 

1649. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
„Браќа Миладиновци" - Штип 1330 

1650. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
^Здравко Цветковски44 - Скопје 1331 

1651. Решение за именувана членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
Лазар Лазаревки44 - Велес 1331 

1652. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
^Здравко Печковски44 - Дебар 1331 

1653. Решение за именуваш членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
„Боро Менков'4 - Крива Паланка . . . . . 1331 

1654. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
..Крсте Мисирков44 - Кавадарци 1331 

1655. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
..Професор Мијалковиќ" - Куманово . . 1332 

1656. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
..Бранко Станоевиќ44 - Гостивар 1332 

1657. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Ученичкиот дом 
..Мирка Гинова44 - Битола 1332 

1658. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Среднош колскиот 
дом „Томе Стефановски - Сениќ44 -
Скопје 1332 

1659. Решение за именување член на Комиси-
јата за хартии од вредно^- 1333 

1660. Решение за разрешување и именување 
претставник на државниот капитал на 
Република Македонија во Собранието 
на акционерите на ..Македонската 
банка за поддршка на развој44 АД -
Скопје 1333 

1661. Решение за определување претставници 
во Советот на ЈНУ Институт за јужни 
земјоделски култури - Струмица 1333 

1662. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на правниот со-
вет ; 1333 

1663. Наредба за преземање мерки за заш-
тита на животните од заразни болести и 
рокови за спроведување на наредените 
мерки во 2000 година 1334 

1664. Правилник за службената облека што 
треба да ја носат ветеринарните инсп-
ектори на граничен премин 1336 

1665. Правилник за образецот и начинот на 
издавање на легитимацијата на ветери-
нарниот инспектор и за образецот и на-
чинот на издавање на легитимацијата и 
знакот на ветеринарниот инспектор на 
граничен премин 1337 

1666. Правилник за утврдување на условите и 
критериумите за доделување на сред-
ства за реализација на годишните про-
грами за работа и развој на јавните на-
учни установи 1338. 

1667. Правилник за утврдување на условите и 
критериумите за доделување на сред-
ства за поттикнување и помагање на на-
учно истражувачката дејност 1341 

1668. Решение на Републичката геодетска 
управа 1345 

1669. Решение на Републичката геодетска 
управа 1345 

1670. Решение на Републичката геодетска 
управа 1345 

1671. Решение на Републичката геодетска 
управа 1346 

1672. Решение на Републичката геодетска 
управа 1346 

1673. Решение на Републичката геодетска 
управа 1346 
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ПРИРАЧНИК 
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Автор: Јордан Марковски. 

Прирачникот содржи: 
- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на 
одредбите од законот, 
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ" 
бр. 65/99), 
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност (ДДВ-Одлука) (^Службен весник на РМ" бр. 65/99), 
- Правилник за формата и содржината на аконтативнангодишна пријава на данокот на додадена 
вредност (^Службен весник на РМ" бр. 17/2000). 
Цена на прирачникот: 690,00 денари. 

ЗБИРКА 
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО 

Збирката содржи: 
- Конвенции за трансфер на осудени лица, 
- Конвенции за екстрадиција, и 
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја* 
Цена на збирката: 420,00 денари., 

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, попгг. фах 51, или на телефоните: 129-036,117-460, 
телефакс 112-267. 
Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална 
банка, АД - Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО Целосна ОДГОВОРНОСТ 
- Скопје, бул. ^Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник Марија Л е л о ш . -
Телефони 1294)36, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фаќ 51« 

Жиро сметка 40100-603-12498« ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП ,,Нова Македонија44 - АД - Скоцје. 


