
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 19 јануари 2000 
СкоцЈе 

Број 2 Год. 1Л1 

Аконтацијата за 2000година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

17. 
Врз основа на член 47, став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.01.2000 година, донесе 

- Ванчо Дејанов, 
- Иван Стефановски, сообраќаен техничар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ 
НИКОЛЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа во Свети Николе, што го донесе Управниот 
одбор на Јавната установа на седницата содржана на 
17.07.1998 година. 

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

Бр. 23-2851/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
18. 

Врз основа на член 47, став 4 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.01.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ВО РЕСЕН 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Центар за социјална работа во Ресен, 
што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на 
седницата одржана на 12.09.1999 година. 

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

Бо 23 3773/1 Претседател на Владата 
11 јануари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
19. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр., 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ -
СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид 
,Димитар Влахов“ - Скопје се именуваат: 

Бр. 17-58/1 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

20. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Георги Димитров“ -
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани 
се резрешубаат. 

- Јане Ангеловски, 
- Зорица Здравевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Георги Димитров“ - Скопје се име-
нуваат: 

- Игор Гиевски, 
- Хилда Ефтимова, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/2 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. , 

21. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/% и 35/97), Владата на република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУСО „БРАЌА 

МИЛАДИНОВЦИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното училиште за средно образование „Браќа 
Миладиновци“ - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Драги Таневски, 
- Танас Трајковски. 
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2. За членови на Училишниот одбор на Државното 
училиште за средно образование „Браќа Миладинов-
ци“ - Скопје се именуваат: 

- Божин Алексов, дипл. машински инженер, 
- Драги Јовевски, доктор на стоматологија, врабо-

тен во Здравствениот дом - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/3 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
22. 

Врз основа на член 88 од Законот зд средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСХТУ 
„МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно хемиско-технолошко училиште 
„Марија Кири-Склодовска" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Карапетковски, 
- Вера Цветковска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно хемиско-технолошко училиште „Марија Кири-
Склодовска" - Скопје се именуваат: 

- Владо Велковски, директор на ОУ „Климент 
Охридски“ - Скопје, 

- Васе Манчев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

Бр. 17-58/4 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
23. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 л 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТТУ 
„НИКОЛА КАРЕВ“ - СТРУМИЦА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно техничко-технолошко училиште 
„Никола Карев“ - Струмица, поради истек на времето 
за кос се именувани се разрешуваат: 1 

- Миле Тасев, 
- Благој Митров. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно техничко-технолошко училиште „Никола Ка-
рев“ - Струмица се именуваат: 

- Крле Ристов,, 
- Панче Ставрев 

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

Бр. 17-58/5 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

24. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА Д СУ „ЈАНЕ 
САНДАНСКИ“ - СТРУМИЦА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Јане Сандански“ - Стру-
мица, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Ленче Масева, 
- Ѓорѓи Илиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Јане Сандански“ - Струмица се име-
нуваат: , 

- Драги Катранчев, дипл. земјоделски инженер, 
- Герасим Гарванлиев, дипл. економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/6 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
25. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУТУ „ЛАЗАР 

ТАНЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно угостителско-туристичко училиште 
„Лазар Танев“ - Скопје, поради истек на времето за кое 
^е именувани се разрешуваат: 

- Љубица Тримчевска, 
- Искра Јовановска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно угостителско-туристичко училиште „Лазар Та-
нев“ - Скопје се именуваат: 

- Горан Поповски, дипл. правник, 
- Александра Стоилковска, професор по историја 

на југословенската книжевност. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/7 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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26. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦСО ТУ „НАЦЕ 

БУЃОНИ" - КУМАНОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
УЦСО Техничко училиште „Наце Бугони" - Куманово, 
поради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Трајче Бабановски, 
- Халим Хида. 
2. За членови на Училишниот одбор на УЦСО Тех-

ничко училиште „Наце Бугони" - Куманово се имену-
ваат: 

- Влатко Крстевски, 
- Весна Колевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/9 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
27. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „КОЧО 
РАЦИН“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор ра 
Државното средно училиште „Кочо Рацин“ - Скопје, 
поради истек на времето за кое се именувани (^разре-
шуваат: 

- Стефан Божиновски, 
- Милан Момировски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Кочо Рацин“ - Скопје се именуваат: 
- Зоран Стојанкиќ, адвокат, 
- Маја Хорватиќ, вработена во Музеј на Македонија 

- . Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/10 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година “а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
28. Г 

Врз основа на.член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДЕМАУ „ГОШО 

ВИКЕНТИЕВ" - КОЧАНИ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното електро-машинско и автосообракајно учи-

лиште „Гошо Викентиев" - Кочани, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ирена Хаџиева, 
- Јовче Ефремов. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

електромашинско и автосообраќајно училиште „Гошо 
Викентиев" - Кочани се именуваат: 

- Драги Јакимов, професор по хемија, 
- Владо Јорданов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/11 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
29. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република. Македонија“ 
бр. 44/95, 24/%, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА 

„НИКОЛА КАРЕВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Д СУ Гимназија „Никола Карев“ - Скопје, поради истек 
на времето-за кое се именувани се разрешуваат: 

- Велика Максимовска, 
- Вукица Станчевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Д СУ Гимна-

зија „Никола Карев“, Скопје се именуваат: 
- Владимир Огненовски, дипл. правник, 
- Мирјана Целевска, дипл. град. инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-58/12 
21 декември 1999 година 

Скопје 
30. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на-Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/% и 35/97) г Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ДАНЧЕ ПОПОСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Гимназијата „Панче Попоски“ - Гостивар, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Дилавер Зулфиќари, 
- Заре Трпески. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 

„Панче Попоски“ - Гостивар се именуваат: 
-Петре Ставревски, професор по македонски јазик, 
- Владо Лазаревски, дипл. машински инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/13 
21 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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31-
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА МБУЦ „ИЛИЈА 

НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ" - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Музичко-балетскиот училишен центар „Илија Нико-
ловски-Луј" - Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Стојан Стојков, 
- Предраг Пенушлиски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Музичко-

балетскиот училишен центар „Илија Николовски -
Луј“ - Скопје се именуваат: 

- м-р Ганка Самоиловска - Цветанова, в.д. директор 
на Македонската филхармонија - Скопје, 

- Иван Кочаров, професор на Факултетот за му-
зичка .уметност - Скопје. 

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

Бр. 17-58/14 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
32, 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЗУ „КУЗМАН 

ШАПКАРЕВ“ - БИТОЛА 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното средно земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ - Битола, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Марјан Танушевски, 
- Драган Дамјановски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ -
Битола се именуваат: 

- Цветан Јовановски, м-р по земјоделски науки, 
- Илија Србиновски, началник на ПЕ - Битола на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

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

Бр 17 58/15 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
33. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
го дни а, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСМУ „Д-Р 
ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот о д б о р на 
Државното средно медицинско училиште „д-р Панче 

Караѓозов“ - Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат-

- Мирјана Поповска, 
- Марија Писинова 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно медицинско училиште „д-р Панче Караѓозов“ -
Скопје се именуваат: 

- Славица Сековска, директор на Гимназијата „Јо-
сип Броз Тито“ - Скопје, 

- д-р Глигор Димитров, асистент-шеф на Отсек во 
ОЕ Клиники за гинекологија и акушерство - Скопје. 

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

Бр. 17-58/16 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

34. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМУЦ „НИКОЛА 

ТЕСЛА“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Енергетско машинскиот училишен центар „Никола Те-
сла“ - Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- д-р инж. Николај Кузмановски, 
- Игне Доневски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Енергетско 

машинскиот училишен центар „Никола Тесла“ -
Скопје се именуваат: 

- Сунчица Треневска, вработена во Заводот за Во-
достопанство на РМ, 

- Драги Митрев, контролор во ЈП „Водовод“ -
Скопје. 

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

Бр 17-58/17 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
35. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
го дни а, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „ПЕРО 
НАКОВ“ - КУМАНОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Перо Наков“ -
Куманово, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат. 

- Ѓорѓи Бојковски, 
- Муртезан Идризи. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно, образование „Перо Наков“ - Куманово се 
именуваат 
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- Петар Поп Арсов, в д. директор на Домот на кул-
турата „Јосип Броз Тито“ - Куманово, 

- Сермет Сулејмани. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/18 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
36. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКОТО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“ 
-КУМАНОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ - Куманово, 
поради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Иван Атанасовски, 
- Сали Керими. 
2. За членови на Училишниот одбор на Земјодел-

ското училиште „Киро Бурназ“ - Куманово се имену-
ваат: 

- Миле Јакимовски, дипл. инж. по шумарство, 
- Емреа Укшани, дипл. инж. по земјоделство. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/19 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

37. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУСО „ОРЦЕ 
НИКОЛОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното училиште за средно образование „Орце Ни-
колов“ - Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Ленче Ристовска, 
- Васе Поповски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

училиште за средно образование „Орце Николов“ -
Скопје се именуваат: 

- Борче Лазаревски, дипл. економист, 
- Лилјана Глигоровска, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/20 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

38. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ" - ШТИП 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Гимназијата „Славчо Стојменски" - Штип, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миланчо Успрцов, 
- Весна Милева. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 

„Славчо Сгојменски" - Штип се именуваат: 
- Тони Лазаров, дипл. град. инж., 
- Тони Даскалов, дипл. рударски инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе Се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17 58/21 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
39. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Гимназијата „Јосип Броз Тито“ - Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Вера Стојчевска - Антиќ, 
Борко Зафировски. 

2. За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Јосип Броз Тито“ - Скопје се именуваат: 

- д-р Владо Матевски, професор на Природно-мате-
матичкиот факултет - Скопје, 

м-р Владимир Арсовски, асистент на Архитектон-
скиот факултет - Скопје. 

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

БР 17 58/22 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
40. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЗГОНЦ „ДИМИТАР 

ВЛАХОВ“ - СТРУМИЦА 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Земјоделско-прехранбениот училишен центар „Дими-
тар Влахов“ - Струмица, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 



Стр 3 8 - Б р 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 јануари 2000 

- Кире Кончалиев, 
- Драги Георгиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Земјодел-

ско-прехранбениот училишен центар ,Димитар Вла-
хов“ - Струмица се именуваат: 

- Мојсеј Трајковски, 
- Кире Алтанџиев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-58/25 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
43. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА. ДЕТУ „КУЗМАН 

ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ" - ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното економско трговско училиште „Кузман Јо-
сифовски-Питу“ - Прилеп, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Белкоски, 
- Виолета Огненоска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

економско трговско училиште „Кузман Јосифовски-
Питу" - Прилеп се именуваат: 

- Афродита Мазгалоска, професор по руски јазик, 
- Илко Петкоски, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/23 
21 декември 1999 година 

Скопје 

41. 

Бр. 17-58/24 
21 декември 1999 година 

Скопје 

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

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

- Бр. 17-58/26 
21 декември 1999 година 

Скопје 

44. 

Бр. 17-58/27 
21 декември 1999 година 

Скопје 

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

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМУЦ „РИСТЕ 

РИСТЕСКИ - РИЧКО" - ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Електро-машинскиот училишен центар „Ристе Ристе -
ски-Ричко" - Прилеп, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Драган Богески, 
- Каролина Шукуроска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Електро-

машинскиот училишен центар „Ристе Ристески-Ричко" 
- Прилеп се именуваат: 

- Јован Бурнески, дипл. инж. по угостителство и 
туризам, 

- Ѕвездан Карески, градежен инженер, 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

42. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦПЗ „ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ“ - ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училишниот центар за производни занимања „Ѓорче 
Петров“ - Прилеп, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Кирил Бабаноски, 
- Костадин Бицески. . 
2. За членови на Училишниот одбор на Учили-

шниот центар за производни занимања „Ѓорче Пе-
тров“ - Прилеп се именуваат: 

- Рубин Велски, професор по географија, 
- Поликсенија Боцеска-Миоска. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2Г декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУПУ „ЛАЗАР 

ЛИЧЕНОСКИ“ - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното училиште за применета уметност „Лазар 
Личеноски“ - Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Ана Темкова, 
- Зоран Петровски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ 
- Скопје се именуваат: 

- Цвета Андоновска, професор во МБУЦ „Илија 
Николовски-Луј" - Скопје. 

- Мањољ Јанев, директор на МБУЦ „Илија Нико-
ловски-Луј" - Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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45. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСГУ „ЗДРАВКО 

ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно градежно училиште „Здравко 
Цветковски“ - Скопје, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Вукое Јанчевски, 
- Горан Јаневски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно градежно училиште „Здравко Цветковски“ -
Скопје се именуваат: 

- Бранка Станоевска, дипл. инж. арх., 
- Зоран Трошански, дипл. град. инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/29 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонка“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 
46. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ - Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Борче Билковски, 
- Асип Тахири. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназија-

та „Зеф Љуш Марку“ - Скопје се именуваат: 
- Лазар Матевски, професор по македонски јазик, 
- Фадил Хебиби, наставник по географија и исто-

рија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/30 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
47. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УМЦ „НИКОЛА 

ШТЕЈН" - ТЕТОВО 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Училишниот медицински центар „Никола Штејн" -

Тетово, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Душко Рафајловски, 
- Ќамил Џеладини. 
2. За членови на Училишниот одбор на Учили-

шниот медицински центар „Никола Штејн" - Тетово 
се именуваат: 

- Љупчо Милошевски, доктор на медицина, 
- Дракче Кузмановски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-58/31 
21 декември 1999 година 

Скопје 
48. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ,НА ГИМНАЗИЈАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - КУМАНОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Гимназијата „Гоце Делчев“ - Куманово, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Нада Ивановска, 
- Шабан Зендели. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназија-

та „Гоце Делчев“ - Куманово се именуваат: 
- Миленко Трендафиловски, доктор на медицина, 
- Миомир Краљевски, дипл. инж. арх., началник 

на Одделение на ПЕ - Куманово на Министерството 
за урбанизам и градежништво. 

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

Бр. 17-58/32 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

49. 

Врз основа на член 88 од Законот за среднотр обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСМУ „ЈАНЕ 

САНДАНСКИ“ - ШТИП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор I 
на Државното средно музичко училиште „Јане Сан-
дански“ - Штип, поради истек на времето за кое се 
именувани се разредуваат: 

- Васко Златковски, 
- Стојче Самарџиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно музичко училиште „Јане Сандански“ се имену-
ваат: 
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- Љупчо Сенев, професор по математика и физи-
ка, 

- Влатко Панев, вработен во Царина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/33 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
50. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „МЕТОДИЈА 

МИТЕВСКИ - БРИЦО“ - ДЕЛЧЕВО 

1 Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Државното средно училиште „Методија Митевски 
- Брицо“ - Делчево, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Ѓорѓиевски, 
- Ванчо Цонев 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Методија Митевски - Брицо“ - Дел-
чево се именуваат: 

- Цветанка Атанасова, доктор на стоматологија, 
- Ванчо Ѓорѓиев, директор на Подружница - Дел-

чево на ЈП „Електростопанство на Македонија“ -
С К О П Ј Е . 

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

Бр. 17-58/34 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

51. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донссс 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦСО „МИРКО 

МИЛЕСКИ“ - КИЧЕВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Училишен центар за средно образование „Мирко 
Милески“ - Кичево, поради истек на времето за кос 
се именувани се разрешуваат: 

- Мирко Јовевски, 
- Нуки Јусуфи. 
2 За членови на Училишниот одбор на Учили-

шниот центар за средно образование „Мирко Миле-
ски“ - Кичево се именуваат: 

- Миле Крагуевски, директор на ЈП „Комуналец“ 
-Кичево, г 

- Сулејман Велиу, градоначалник на Општината 
Осломеј 

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

Бр. 17-58/35 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
52. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ - ВАЛАНДОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Државното средно училиште „Гоце Делчев“ - Ва-
ландово, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Каме Стоев, 
- Шенол Тахири. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Гоце Делчев“ - Валандово се име-
нуваат: 

- Костадин Ристов, директор на Здравствениот дом 
Валандово, 

- Ангел Николов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/36 ' Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
53. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

ПРКЕ“ - ВИНИЦА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Училиштето за средно образование „Ванчо Прке“ 

Виница, поради истек на времето за кое се именува-
ни се разрешуваат' 

- Трајан Дончев, 
- Благој Илиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиште-

то за средно образование „Ванчо Прке“ - Виница, се 
именуваат: 

- м-р Здравка Ѓорѓиевска - Ристова, 
- Кирчо Ќурчиски, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/37 г Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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54. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование4 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „АЦО 
РУСКОВСКИ“ - БЕРОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на- Државното средно училиште „Ацо Русковски“ -
'Берово, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Благој Коколански, 
- Драги Топаловски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Ацо Русковски“ - Берово, се имену-
ваат: 

- Асен Бошњаковски, вработен во ЈП за поштен-
ски сообраќај „Македонска пошта“ - ПЕ Берово, 

- Славчо Везенковски,' наставник по Жшиигп во-
спитување. 

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

Бр. 17-58/38 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
55. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 падна, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА Д СУ „НАУМ 

НАУМОВСКИ - БОРЧЕ“ - ПРОБИШТИП 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор 

на Државното средно училиште „Наум Наумовски -
Борче - Пробиштип, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Чедо Петров, 
- Зорица Митровска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Наум Наумовски - Борче“ - Проби-
штип, се именуваат: 

- Славе Станковски, 
- Јадранка Настовска, дипл економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/39 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
56. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

САНТОВ“ - КОЧАНИ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор 

на Училиштето за средно образование „Љупчо Сан-

тов“ - Кочани, поради истек на времето за кое се име-
нувани се разрешуваат: 

- Љубица Костадинова, 
- Милка Александрова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиште-

то за средно образование „Љупчо Сантов“ - Кочани, 
се именуваат: 

- Јанко Спасов, дипл. правник, 
- Јордан Јорданов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/40 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
57. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦ „МОША 
ПИЈАДЕ“ - ТЕТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор 
на Училишниот центар „Моша Пијаде“ - Тетово, по-
ради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- м-р Јованчо Дамјановски, 
- Насер Небиу. 
2. За членови на Училишниот одбор на Учили-

шниот центар „Моша Пијаде“ - Тетово, се именуваат: 
- Драган Давидовски, 
- Југослав Стрезовски, наставник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/41 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
58. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
1999 година, донесе 

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

ПЕЈЧИНОВИЌ" - ТЕТОВО 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор 

на Училиштето за средно образование „Кирил Пеј те-
новиќ“ - Тетово, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Душко Ѓорѓески, 
- Ѓулунсере Касапи. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиште-

то за средно образование „Кирил Пејчиновиќ" - Тето-
во, се именуваат: 

- 'Ружа Ѓорѓеска, проф. по македонски јазик, 
- Љубомир Атанасовски, електроинженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/42 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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59. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕУ 
„8 СЕПТЕМВРИ“ - ТЕТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно економско училиште „8 Септември“ 
- Тетово, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Нуман Бафтијари, 
- Среќко Петровски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно економско училиште „8 Септември“ - Тетово, 
се именуваат: 

- Петре Антоски, професор, 
- Љубомир Тоноски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/43 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

-Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
60. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ТУЦ „ЃОЦЕ 
СТОЈЧЕСКИ“ - ТЕТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Текстилниот училишен центар „Ѓоце Стојчески" - Те-
тово, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Драгољуб Матовски, 
- Абдулменаф Беџети. 
2. За членови на Училишниот одбор на Текстилниот 

училишен центар „Ѓоце Стојчески" - Тетово, се имену-
ваат: 

- Среќко Јовановски, 
- Крумислав Блажевски. 
3. Ова решение влегува во сила 'со денот на донесу-

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

Бр 17-58/44 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
61. -

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999. 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДЕТУ „МИХАЈЛО 

П У П И Н " - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното електротехничко училиште „Михајло Лу-

пин“ - Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- МомеЧешмаџискн, 
- Љубе Бојковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

електротехничко училиште „Михајло Пупин“ - Скопје, 
се именуваат: 

- Благица Трпевска, в.д. директор на ОУ „Дане 
Крапчев“, Скопје, 

- Гоце Перковски, началник во МВР. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/45 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје ' Љубчо Георгиевски, с.р. 
62. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДАСУ „БОРО 
ПЕТРУШЕВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното автосообраќајно училиште „Боро Петру-
шевски“ - Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани се разредуваат: 

- Симеон Василев, 
- Ризван Сулејмани. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

автосообраќајно училиште „Боро Петрушевски“ -
Скопје, се именуваат: 

- Александар Трпевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

- Љупчо Милошевски, приватен стопанственик. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/46 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
63. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „ПАНЧЕ 
АРСОВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште, „Панче Арсовски“ -
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Васе Поповски, 
- Никола Шандевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Панче Арсовски“ - Скопје, се имену-
ваат: 

- Васко Милосиевски, началник на ПЕ - Гази Баба 
на Министерството за одбрана, 
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- Олга Најденовска, асистент на Земјоделскиот фа-
култет - Скопје. 

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

Бр 17-58/47 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

64. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на Центарот за 
образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ 
- Скопје, се именуваат: 

- Ѓурица Пејчиновски, секретар на Советот на опш-
тина Гази Баба, 

- Андреа Најденовски, раководител на експлоата-
ција при Водостопанство „Вардар“ - Скопје. 

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

Бр 17-58/48 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

65. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ , Д А Р 
САМОИЛ“ - РЕСЕН 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Цар Самоил“ - Ресен, 
поради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Кире Китевски, 
- Коста Танковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Цар Самоил“ - Ресен, се именуваат: 
- Никола Савовски, директор на „Водостопанство“ 

-Ресен, 
- Трајан Транталовски, дипл. агроном. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/49 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦСНО „ЗЛАТЕ 

МАНАКОСКИ“ - ГОСТИВАР 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Центарот за средно насочено образование „Злате Ма-
лакоски" - Гостивар, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Џемо Ајдари 
- Ангелина Ѓорѓиеска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Центарот за 

Ор^дно насочено образование „Злате Малакоски" - Го-
стивар се именуваат: 

- Солунка Војновска, наставник во ОУ „Братство-
-Единство" - Гостивар, 

- Елефтерија Јовановска, наставник во ОУ „Брат-
сгво-Единство" - Гостивар.' 

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

Бр 17 58/50 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
67. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „ЧЕДЕ 
ФИЛИПОСКИ“ - ГОСТИВАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Чеде Филипоски“ 
- Гостивар, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- Сергенија Гегоски, 
- Рахман Фејзулаи. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Чеде Филипоски" - Гостивар се 
именуваат: 

- Марјан Лазаревски, 
- Јаков Јаковлевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/51 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
68. . 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „КРСТЕ 
ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ - ДЕМИР ХИСАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Крсте Петков Мисир-
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КОВ“ - Демир Хисар, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Санде Ангелевски, 
- Цветко Котевски 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Крсте Петков Мисирков“ - Демир 
Хисар се именуваат: 

- Раде Зинговски, виша-машински отсек, 
- Соња Талевска, доктор на медицина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/52 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, . 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
69. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „НИКО 
НЕСТОР“ - СТРУГА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Нико Нестор“ -
Струга, поради истек на времето за кос се именувани се 
разрешуваат: 

- Ќанија Цаноски, 
- Ариф Винца. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за сродно образование „Нико Нестор“ - Струга се име-
нуваат 

- Митре Ангелкоски, управник на РЕ - Струга на 
АД „Телеком“ - Скопје, 

- Каба Гариш, професор по англиски јазик 
3 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ван,сто, а ќе сс објави во ,,Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Бр 17-58/53 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р 

70. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „НАУМ НА-

УМОВСКИ - БОРЧЕ“ - КРУШЕВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Наум Наумовски - Бор-
че“ - Крушево, поради истек на времето за кос се 
именувани се разрешуваат: 

- Димитар Димески, 
- Михајло Нака. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Наум Наумовски - Борче“ - Кру-
шево се именуваат: 

- Никола Крстески, директор на Центарот за соци-
јална работа - Крушево, 

- Кирил Христоски, директор на ОУ „Никола Ка-
рев“ - Крушево. 

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

Бр. 17-58/54 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 4 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
71. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ“ - НЕГОТИНО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Св. Кирил и Методиј“ -
Неготино, поради исток на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Атанас Николов, 
- Јанаќи Витано. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино, се 
именуваат: 

- Митко Јовановски, директор на Електро - Него-
тино, 

- Љупчо Соколов, директор на Здравствениот дом -
Неготино. 

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

Бр. 17-58/55 Претседател на Владата ' 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
72. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „МИТКО 

ПЕНЏУКЛИСКИ'' - КРАТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Митко Пенџуклиски“ -
Кратово, поради истек на времето за кос се именувани 
се разрешуваат: 

- Борис Милевски, 
- Михаил Цветковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Митко Пенџуклиски" - Кратово, се 
именуваат: 

- Цане Николовски, дипл. правник, 
- Димитар Петров, дипл. електро инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/56 П р е т с е д а т е л на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија , 

Скопје Љубчо Георгиевски, с .р . 
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73. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95,-24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ГИМНАЗИЈА 

,ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ - БИТОЛА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште Гимназија „Јосип Броз 
Тито“ - Битола, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Владо Златевски, 
- Миле Солевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште Гимназија „Јосип Броз - Тито“ - Би-
тола, се именуваат: 

- Зоран Илиоски, директор на ЈП „Водовод“ - Би-
тола, 

- Ацо Делов, директор на ХМС „Стрежево“ - Би-
тола. 

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

Бр 17-58/57 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
74. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96. и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСМУ ,Д-Р 
ЈОВАН КАЛАУЗИ“ - БИТОЛА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно медицинско училиште „д-р-Јован 
Калаузи - Битола, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Кирил Михајловски, 
- Константин Петковски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно медицинско училиште „д-р Јован Калаузи“ -
Битола се именуваат: 

- Драги Бошевски, специјалист по фарамција, 
- Ристе Ристевски, директор на Домот за народно 

здравје - Битола 
3 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-58/58 
21 декември 1999 година 

Скопје 
75. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
5р. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „ТАКИ 
ДАСКАЛО“ - БИТОЛА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Таки Даскало“ - Битола, 
поради истекот на времето за кое се именувани се ра-
зрешуваат: 

- Јосиф Илиевски, 
- Благој Ѕалев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Таки Даскало“ - Битола се имену-
ваат4. 

- Димитар Спасевски, директор на Радио Битола, 
- Кире Крстевски, дипл. економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/59 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

76. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕУ „ЈАНЕ 
САНДАНСКИ“ - БИТОЛА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно економско училиште ,Јане Сандан-
ски“ - Битола, поради истек на времето за кое се име-
нувани се разрешуваат: 

- Мирјана Матевска, 
- м-р Лилјана Наумовска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно економско училиште „Јане Сандански“ - Би-
тола се именуваат: 

- Јулијана Димитрова, адвокат, 
- Сашо Никовски, економ, техничар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/60 
21 декември 1999 година 

Скопје 
77. 

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

ЦЕНТАР ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 
БИТОЛА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училишниот центар за музичко образование - Битола, 
поради истек на времето за кое се именувани , се разре-
шуваат: 
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- Златко Делов, 
- Цане Шокларовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училишниот 

центар за музичко образование - Битола се именуваат: 
- Љупка Коларова-Пајовиќ, в.д. директор на Спо-

мен дом на културата - Битола, 
- Иван Јолевски, в.д. директор на Заводот за заш-

тита на спомениците на културата, природните ретко-
сти, музеј и галерија - Битола. 

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

Бр 17-58/61 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
78. 

Врз основа на член 88 од Законот за 'средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЕМУ „ЃОРЃИ 

НАУМОВ“ - БИТОЛА 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното средно електро-машинско училиште 
„Горѓи Наумов“ - Битола, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Бранко Чипуровски, 
- Владо Хаџиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно електро-машинско училиште „Горѓи Наумов -
Битола се именуваат: 

- Зоран Петровски, дипл. сообраќаен инженер, 
- Михајло Ангеловски, професор по математика. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/62 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
79. 

Врз основа на член 88 ^ З а к о н о т за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„КОЧО РАЦИН“ - ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Гимназијата „Кочо Рацин“ - Велес, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јосиф Гонев, 
- Трајанка Димитрова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 

„Кочо Рацин" - Велес се именуваат: 
- Валентина Андреева, дипл. правник, 
- Ѓорѓи Коџабашиев, дипл. економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/68 
21 декември 1999 година 
Скопје 

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

80. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на .Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО 
,ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ - ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Димитрија Чупов-
ски“ - Велес, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- Никола Бабунски, 
- Васка Коциќ. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Димитрија Чуповски“ - Велес, 
се именуваат: 

- Леонид Поп Тодоров, економист, 
- Фанија Стојановска, дипл.инж. технолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вај Беж), „а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-58/64 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
81. - -

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО ,ЈОВЧЕ 
ТЕСЛИЧКОВ“ - ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Јовче Тесличков“ 
- Велес, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Стефка Богоевска, 
- Драган Миладинов. 
2. Зд членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Јовче Тесличков" - Велес се 
именуваат: 

- Стевче Ечев, дипл.инж. технолог, 
- Мичо Костенов, дипл. електро инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/65 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
82. / 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95; 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „КОЛЕ 
НЕДЕЛКОВСКИ“ - ВЕЛЕС 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Коле Неделков-
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ски“ - Велес, поради истек на времето за кос се имену-
вани се разрешуваат: 

- Катерина Костова, 
- Костадин Дамчевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Коле Неделковски“ - Велес се 
именуваат: 

- Гордан Петров, дипл. градежен инженер, 
- Горанчо Игнов, дипл. градежен инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/66 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
83. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

84. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Впадата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „ЦВЕТАН 

ДИМОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Цветан Димов“ - Скопје, 
поради истек на времето за кос се именувани се разре-
шуваат: 

- д-р Сејфедин Сулејмани, 
- д-р Благородна Лакинска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Цветан Димов“ - Скопје се имену-
ваат: 

- Сашо Русовски, дипл-економист, 
- Љубомир Поповски, адвокат. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/68 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

85. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУЕБ „АПСЕНИ 

ЈОВКОВ“ - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДржавгВД) средно училиште за економија и биротех-
ника „Арсени Јовков“ - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Глигор Трајанов, 
- Лирие Ибрахими. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште за економија и биротехника „Арссни 
Јовков“ - Скопје се именуваат: 

- Марица Попоска, психолог во ОУ „Ацо Шопов“ -
Скопје, 

-Душан Ѓорѓиевски, извршител во Министерството 
за одбрана. 

3. Ова решение Влегува во сила со денот на донесу-
ваното, к ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17-58/69 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУЖПС „ВЛАДО 

ТАСЕВСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното училиште за железнички и ПТТ сообраќај 
„Владо Тасевски“ - Скопје, поради истек на времето за 
кос се именувани се разрешуваат: 

- д-р Стојанчо Стојменовски, 
- Китан Стојановски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

училиште за железнички и ПТТ сообраќај „Владо Та-
севски“ - Скопје се именуваат: 

- Мирослав Котевски, вработен во АД за телекому-
никации „Македонски телекомуникации“ во државна 
сопственост - Скопје, 

- Никола Шетлов, вработен во ЈП за поштенски 
сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Рспу-
блнка Македонија“. 

Бр. 17-58/70 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

НА УЧИЛИШШ1ОТ ОДБОР НА УСО „ЃОРЧЕ 
ПЕТРОВ“ - КРИВА ПАЛАНКА 

1 Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за сродно образование „Ѓорче Петров“ -
Крива Паланка, поради истек на времето за кое сс 
именувани сс разрешуваат: 

- Финка Ангеловска, 
- Жарко Јовановски 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Ѓорче Петров“ - Крива Па-
ланка се именуваат: 

- Душан Ѓорѓиовски, наставник во ОУ „Јоаким 
Крчовски“ - Крива Паланка, 

- Слободан Митковски, началник на ОВР - Крива 
Паланка. 

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

Бр 17-58/67 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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87. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

р е ш е н и е 
з а р а з р е ш у в а њ е и и м е н у в а њ е ч л е н о в и 
н а у ч и л и ш н и о т о д б о р н а д с у „ д и м и т а р 

в л а х о в “ - с к о п ј е 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното средно училиште ,Димитар Влахов“ -
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- д-р Владан Златановиќ, 
- Коста Дојчиновски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Димитар Влахов“ - Скопје се имену-
ваат: 

- д-р Предраг Поповски, редовен професор на Ма-
шинскиот факултет - Скопје, 

д-р Лазар Сиваков, редовен професор на Земјодел-
скиот факултет - Скопје. 

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

Бр. 17-58/71 
21 декември 1999 година 

Скопје 
88. -

Бр. 17-58/72 
21 декември 1999 година 

Скопје 

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

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

Бр. 17-58/74 
21 декември 1999 година 

Скопје 
91. 

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

р е ш е н и е 
з а р а з р е ш у в а њ е и и м е н у в а њ е ч л е н о в и 
н а у ч и л и ш н и о т о д б о р н а д е л у „ в а с и л 

а н т е в с к и - д р е н “ - с к о п ј е 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Државното економско-правно училиште „Васил Антев-
ски - Дрен“ - Скопје, поради истек на времето за кос сс 
именувани се разрешуваат: 

- Ѓорѓи Проја, 
- Борче Тренески. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

економско-правно училиште „Васил Антевски - Дрен“ 
- Скопје се именуваат: 

- Цветко Петрески, доктор на медицина, рсндгено-
лог во Центарот за воено-здравствени установи -
Скопје, 

- Весна Николовска, директор на ОУ „Партение 
Зографски“ - Скопје. 

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

р е ш е н и е 
з а р а з р е ш у в а њ е и и м е н у в а њ е ч л е н о в и 
н а у ч и л и ш н и о т о д б о р н а г и м н а з и ј а т а 

, д о б р и д а с к а л о в “ - к а в а д а р ц и 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Гимназијата „Добри Даскалов“ - Кавадарци, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Перо Грков, 
- Атанас Белевски. 
2. "За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 

„Добри Даскалов“ - Кавадарци се именуваат: 
- Силвана Стојанова, дипл. економист, 
- Бранко Тодоров, вработен во Младинскиот култу-

рен центар - Кавадарци. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/73 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
90. . 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

р е ш е н и е 
з а р а з р е ш у в а њ е и и м е н у в а њ е ч л е н о в и 
н а у ч и л и ш н и о т о д б о р н а у ц с н о „ к и р о 

с п а н џ о в - б р к о " - к а в а д а р ц и 

Д. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училишниот центар за средно насочено образование 
„Киро Спанџов-Брко" - Кавадарци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Орданчо Темков, 
- Томе Ташев. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училишниот 

центар за средно насочено образование „Киро Спанџов 
- Брко" - Кавадарци се именуваат: 

- Зоран Јованчев, апсолвент на Економскиот фа-
култет во Прилеп, 

- Александар Мукаетов, вработен во ХЕЦ „Тик-
веш“ - Кавадарци. 

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

р е ш е н и е 
з а РАЗРЕШУВАЊЕ и и м е н у в а њ е ч л е н о в и 
н а у ч и л и ш н и о т о д б о р н а з ш у ц „ ѓ о р ч е 

п е т р о в “ - к а в а д а р ц и 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Земјоделско шумарскиот училишен центар „Ѓорче Пе-
тров“ - Кавадарци, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

89. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе \ 
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- Диме Бакев, 
- Илија Белевски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Земјоделско 

шумарскиот училишен центар „Ѓорче Петров“ - Кава-
дарци се именуваат: 

- Илија Илиев, вработен во Телеком - Кавадарци, 
- Марија Хададин, дипл. филолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17 58/75 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с'.р. 
92. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ОХРИД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Св. Климент 

“ Охридски“ - Охрид, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Сарафим Наумовски, 
- Весна Симјановска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Св. Климент Охридски“ -
Охрид, се именуваат: 

- Слаѓана Калајџиева, дипл. земјоделски инженер, 
вработена во Институтот за унапредување на земјодел-
ството - Охрид, 

- Киро Трендафилов, дипл. електро инженер, вра-
ботен во „Телеком“ - Охрид. 

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

Бр. 17-58/76 , 
21 декември 1999 година 

Скопје 
.93. 

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

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

Бр 17-58/77 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
94. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/%, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦУТУ „ВАНЧО 

ПИТОШЕВСКИ" - ОХРИД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното угостителско-туристичко училиште 
„Ванчо Питошевски" - Охрид, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Милка Милошевска, 
- Раде Танески. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

угостителско-турисгичко училиште „Ванчо Питошев-
ски" - Охрид, се именуваат: 

- Димитар Смилевски, стручен соработник во Архи-
вот на Македонија - ПО - Охрид, 

- Раде Тодески, професор на Факултетот за туризам 
и угостителство - Охрид. 

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

Бр 17-58/78 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
95. 

.'Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/%, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕМУЦ „СВ. НАУМ 

ОХРИДСКИ“ - ОХРИД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Електро-машинскиот училишен центар „Св. Наум 
Охридски“ - Охрид, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Мирослав Ѓорѓиески, 
- Ацо Попоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Електро-

машинскиот училишен центар „Св. Наум Охридски“ -
Охрид се именуваат: 

-Ристе Трајаноски, вработен во Електро „Охрид“ -
Охрид, 

- Стефан Трпеноски, вработен во „Телеком“ -
Охрид 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/%, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „КОСТА 
СУСИНОВ“-РАДОВИШ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Коста Сусинов" - Радот 
виш, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Ѓорѓи Атанасов, Ј 
- Олгица Ваљакова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Коста Сусинов"- Радовиш, се име-
нуваат: 

- Петар Поп Лазар?ов, началник на Одделението за 
даночни обврски - Радовиш, 

- Љупка Стевчева, вработена во ЈП „Електромаке-
донија" - Радовиш. 

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

Бр 17-58/79 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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96. 
Врз основа на член 88 од Законот за предното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „ЈОСИФ 
ЈОСИФОВСКИ“ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование ,Јосиф Јосифов-
ски“ - Гевгелија, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Ванчо Мандалов, 
- Кети Петкова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија 
се именуваат: 

-Александар Илин, директор на „Електродистрибу-
ција“ - Гевгелија, 

- Никола Стојменов, помошник управник на Цари-
нарницата - Гевгелија. 

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

Бр 17-58/80 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

97. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија44 

бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
3 4 РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГИМНАЗИЈАТА 

„МИРЧЕ АЦЕВ“ - ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Гимназијата „Мирче Ацев“ - Прилеп, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат 

- Жарко Велески, 
- м-р ,Гордана Мацевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Гимназијата 

„Мирче Ацев“ - Прилеп се именуваат: 
- Кире Талески, студент, 
- Тони Димески, дипл. архитект. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/81 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

98. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСНО „Н.Х. ОРДЕ 

ЧОПЕЛА“ - ПРИЛЕП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училишниот центар за средно насочено образование 
„Н.Х. Орде Чопела44 - Прилеп, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Чедомир Бачанов, 
- Никола Чочков. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училишниот 

центар за средно насочено образование „Н.Х. Орде 
Чопела44 - Прилеп се именуваат: 

- Гордан Бошкоски, виша геодетска школа, 
- Бранко Петрески, дипл. шумарски инженер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/82 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
99. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „СВ. НАУМ 

ОХРИДСКИ“ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за средно образование „Св. Наум Охрид-
ски“ - Македонски Брод, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Цветанка Трајкоска, 
- Енвер Саитоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за средно образование „Св. Наум Охридски^4 - Маке-
донски Брод се именуваат: 

. - Јово Гиноски, началник во Министерството за сто-
панство - ПЕ - Македонски Брод, 

- Зрран Новески, шеф на Отсек во ПЕ - Македон-
ски Брбд на Министерството за урбанизам и градеж-
ништво. 

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

Бр 17-58/83 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
100. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра.-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95, 24/%, 34/% и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана н^ 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСТУ ,ДИМИТАР 

МИРАСЧИЕВ" - ШТИП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно текстилно училиште „Димитар Ми“ 
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расчиев“ - Штип, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

- Емилија Цацкова, 
- Станко Димитров. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно текстилно училиште ,Димитар Мирасчиев" -
Штип се именуваат: 

- Никола Ушинов, 
- Илија Влахчев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

103. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЧИЛИШТЕТО ЗА 

СПЕЦИЈАЛНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
„ИСКРА“ - ШТИП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Училиштето за специјално средно образование „Ис-
кра“ - Штип, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- Ванчо Стојанов, 
- Лидија Јованова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училиштето 

за “специјално средно образование „Искра“ - Штип се 
именуваат:' 

- Гордана Станисавова, дипл.инж., 
- Даница Зафирова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-58/87 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
104. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник На Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ГМЦ „ЧЕДЕ 
ФИЛИПОВСКИ ДАМЕ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Градежно машинскиот центар „Чеде Филиповски - Да-
ме“ - Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат. 

- Јован Илиевски, 
- Жанета Николовска. 
2. За членови на Училишниот одбор на Градежно 

машинскиот центар „Чеде Филиповски - Даме“ -
Скопје се именуваат:1 

- Сашо Ацковски, Архитект, 
- Дарко Бабамов, дипл.маш.инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен в е с н и к на Репу-
блика Македонија“. 

Бр 17 58/88 Претседател на (Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
105. . -

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник- на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е 01 Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦОГО „ЗДРАВКО 

ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Центарот за средно насочено образование „Здравко 

Бр. 17-58/84 
21 декември 1999 година 

Скопје 

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

101. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДЕМУ 
,КОЛЕ НЕХТЕНИН" - ШТИП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното електро-машинско училиште „Коле Нехте-
нин" - Штип, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- Славе Димитров, 
- Симеон Гаврилов. 

За членови на Училишниот одбор на Државното 
електро-машинско училиште „Коле Нехтенин" - Штип 
се именуваат: 

- Тоше Митевски, професор по одбрана, 
- Горан Георгиев, професор по француски јазик. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/85 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
102. 
,,, Врз основа на член 38 од Законот за средното обра-

зование („Службен верник на Република Македонија“ 
Зр„44/95, 24/96, 34/96 к 35/97), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА МУЗИЧКИОТ 
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР - ШТИП 

1: С)д должноста членови на Училишниот одбор на 
Музичкиот училишен центар - Штип, поради истек на 
времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Лилјана Лазарова, 
- Македонка Попкартова. 
2. За членови на Училишниот одбор на Музичкиот 

училишен центар - Штип се именуваат-
- Гордана Цекова, претседавач на Советот на опш-

тина Штип, 
- Страхил Газепов, доктор на медицина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во ,Службсн весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-58/86 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Чочковски“ - Дебар, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат. 

- Петко Василевски, 
- Каја Скендер. 
2. За членови на Училишниот одбор на Центарот за 

средно насочено образование „Здравко Чочковски“ -
Дебар се именуваат: ' 

- Белчија Алити, вработен во ТА „Атлас“ - Дебар, 
- Џеват Ѓулиоски, началник на ПЕ - Дебар на Служ-

бата за општи и заеднички работи во Владата на Репу-
блика Македонија. 

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

Бр 17 58/89 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година Р а д и к а Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р. 
106. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999̂  
година, донесе 

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

НД УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ „РАДЕ 
ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште „Раде Јовчевски-Корча-
гин" - Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани се разрешуваат: 

- инж. Живко Ицев, 
- Диме Јованов. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште „Раде Јовчсвски-Корчагин" - Скопје 
се именуваат: 

- Велко Марковски, в.д. директор на Клиника за 
инфективни болести и фебрилни состојби, 

- Милорад Лозаноски, доктор на стоматологија, 
специјалист на Стоматолошкиот клинички центар -
Скопје. 

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

Бр 17-58/90 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски„ с.р. 
107. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/96 , 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонка, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДУФК 
„МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ - БРИЦО“ - СКОПЈЕ 

1 Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното училиште за физичка култура „Методија 
Митевски - Брицо“ - Скопје, поради истек на времето 
Ја кос се именувани сс разрешуваат: 

- Мишел Мирчевски, 
- Драги Томановски. 
2. За членови на Училишниот одбор на Државното 

училиште за физичка култура „Методија Митевски-
Брицо" - Скопје се именуваат' 

- м-р Ссрјожа Гонтарев, професор во ДЕПУ „Васил 
Антевски-Дрен" - Скопјс, 

- Васко Милосиевски, раководител на П Е Гази Баба 
на Министерството за одбрана. 

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

Бр. 17-58/91 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
108. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 44/95 , 24/%, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА МАШИНСКОТО 

УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Машинското училиште „Гоце Делчев“ - Скопје, поради 
истек на времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Василка Цветковска, 
- Павле Петров. 
2. За членови на Училишниот одбор на Машинското 

училиште „Гоце Делчев“ - Скопје се именуваат: 
- Стефанка Петковска, дипл. правник, 
- Офелија Шендова, дипл.град.инж. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-58/92 
21 декември 1999 година 

Скопје 
109. -

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

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр 44/95 , 24/96 , 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ 

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
Државното средно училиште за рехабилитација и обра-
зование „Св. Наум Охридски“ - Скопје, поради истек 
на времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Благица Икономова, 
- Надежда Иванова. 
2 За членови на Училишниот одбор на Државното 

средно училиште за рехабилитација и образование „Св. 
Наум Охридски“ - Скопје се именуваат: 

- д-р Весна Јаневска, асистент во Институтот за 
патологија при Медицинскиот факултет - Скопје, 

- Сузана Ристовска, професор во ДСУ „Браќа Ми-
ладиновци“ - Скопје. 

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

Бр. 17-58/93 Претседател на Владата 
21 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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110. 
Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРАВОТО 

НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

Член 1 

Со овој правилник се определува висината на пра-
вото на еднократна парична помош. 

Член 2 

Еднократната парична помош за лицата или семеј-
ствата кои што се нашле во положба на социјален ри-
зик се определува од просечната месечна нето плата 
по работник во нестопанството на Република Македо-
нија, остварена во последните три месеци и тоа во ви-
сина: 
- до 30%, за задоволување на потребите на лице или 

семејство кое се нашло во положба на социјален ри-
зик или друга социјална криза која не остава трајни 
последици; 

- до 100%, за задоволување на потребите на лице или 
семејство кое се нашло во положба на социјален ри-
зик! или друга социјална криза која може да остави 
последици (во случај на подолго лекување во здрав-
ствена установа и др.). 

- до износот на две просечни месечни нето плата, за 
задоволување на потребите на лице или семејство 
кое се нашло во положба на социјален ризик или 
друга социјална криза која може да остави трајни 
последици (претрпена природна непогода, епидемија 
и друго). 

Член 3 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за утврдување на висината 
на паричните помошта од социјалната заштита („Слу-
жбен весник на Република Македонија“ бр. 29/92). 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“ 

Бр. 10/69 
12 јануари 2000 година; 

Скопје 
Ш . 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-472/1-99 „ 
12 јануари 2000 година Претседател на К о м и с и ј а , 

Скопје М"Р Борис Стојменов, с.р. 

112. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Охридска Банка“ АД Охрид се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
трета емисија на акции во вредност од 98.431.600,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-479/1-99 
12 јануари 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје М"Р Борис Стојменов, с.р. 

' ' Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Стопанска Банка“ АД Битола се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции во вредност од 99.000.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

113. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за партии оД вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000' гбдина, 
Комисијата издава 

рдШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Алкалоид" АД Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност т втора 
емисија на акции во вредност од 61.500 германски 
марки или во денарска противвредност по среден курс 
на Народна Банка на Република Македонија на ден 
11.01 2000 година во износ од 1.906.130,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-513/1-99 
12 јануари 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје м-р Борис Стојменов, с.р. 
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114. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На АД „Мокел-ЕЕИИ" Битола се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во вредност од 510.000 германски 
марки или во денарска противвредност по среден курс 
на Народна банка на Република Македонија на ден 
11.01.2000 година во износ од 15.806.932,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-483/1-99 
12 јануари 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје М"Р Борис Стојменов, с.р. 

115. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Рспублнка Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Алкалоид" АД Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - прва еми-
сија на конвертибилни обврзници во вредност од 
32 500 ООО германски марки или во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репу-
блика Македонија на ден 11.01.2000 година во износ од 
1 007 304 512,50 денари 

2 Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение с должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање 

3 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето 

4 Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр 01-504/1-99 
12 јануари 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје м-р Борис Стојменов, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

' ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Балканска Банка“ АД Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
осма емисија на акции во вредност од 145.000.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои досега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-507/1-99 „ т / 
12 јануари 2000 годниа Претседател на Комисијата, 

4 Скопје М"Р Борис Стојменов, с.р. 

117. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1 На АД „Радобанк" Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност - деветта 
емисија на акции во вредност од 120.000.006,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-508/1-99 
12 јануари 2000 година 

СКОПЈС 

118. -

Претседател на Комисијата, 
м-р Борис Стојменов, с.р. 

116. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен ресник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Тетовска Банкар АД Тетово се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции во вредност од 63.000.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
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обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр 01-488/1-99 
12 јануари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

м-р Борис Стојменов, с.р 

119. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Инвест Банка“ АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - де-
ветта емисија на акции во вредност од 40.050.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-438/1-99 
12 јануари 2000 година 

Скопје -
Претседател на Комисијата, 
м-р Борис Стојменов, с.р. 

120. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 11.01.2000 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Мешовита Банка „Кредитна Банка“ АД 
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - седма емисија на акции во вред-
ност од 251.496.000,00 денари. 

2 Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 01-511/1-99 
12 јануари 2000 година 

Скопје 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Решението за утврдување на 
опремата која може да се увезе без плаќање царина за 
потребите на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавено во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/99, испуштени се збо-
рови, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕ-
МАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ 
ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 
Во точката 1, колона 3, - Наименование, во ред 15 

се додаваат зборовите „Фронтиера 2.2 16 2198 ццм“ и во 
точка 1 колона 4 - Количина, ред 1 се додава бројот „2" 
и зборот „парчиња“. 

Бр. 23-5354/1 
14 јануари 2000 година 

Скопје ' 
Од Владата на Република 

Македонија 

Претседател на Комисијата, 
м-р Борис Стојменов, с р 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

3 . Врз основа на чл чл 53 од За^лот за насоченото образование (Сп 
весник бр 16/85, 2/86, 29/86,18/89, 29/89,10/90,12/90,29/90.11/91,40/91,14/951 
чл 13 ст 1 ал. 2 и чл 22 ст1 ал 16 од Спогодбата за здружувам.е и. 
Универзитетот "Св Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетската 
управа, на 45-тата седница одржана на 23 XII 1999 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

31 постдипломски студии и здобивање со докторат на науки 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со ОВОЈ Правилник се регулираат заедничките основи и општите 
услови за организирање постдипломски студии (УЦ/2 степен на стручна 
подготовка) и постапката за организирање постдипломски студии како 
студии за наука, односно уметничко усовршување (магистратура), студии 
за стручно усовршување (специјализација), постапката и условите за 
здобивање со докторат на науки на факултетите и научните институти 

Член 2 
Постдипломски студии можат да се организираат ако 

9 постои долгорочна потреба од одредени стручни кадри. 
^ се обезбеди опрема, простор и потребни средства за нивно 

организирање и почеток со работа, 
^ е обезбеден потребниот број на наставно-научен и научен кадар 

Член 3 
Постдипломските студии се организираат врз основа на елаборат за 

општествената и економската оправданост за основање и со согласност од 
Министерството за образование 

Елаборатот ги содржи елементите наведени во член 2 од овој 
Правилник 

Согласноста за општествената и економската оправданост од став 1 
на ОВОЈ член, Министерството за образование ја дава по претходно 
позитивно мислење од надлежен орган на Универзитетот 

Член 4 
Постдипломски студии можат да организираат факултетите и 

научните институти ако, покрај другите услови предвидени со закон и со 
ОВОЈ Правилник, имаат најмалку половина од потребниот насгавно-научен 
и научен кадар во работен однос на неопределно време за остварување на 
плановите и програмите за постдипломски СТУДИИ 

Член 5 
УЦ/2 степен на стручна подготовка (пости“ -меки студии) се 

стекнува со завршување на соодветни план мрами за 
ПОСТДИПЛОМСКИ . 1И. 1И, .. I . 1 

' подготовка (високо обраЈОваниеј 
Соодветноста на плановите и програмите од ст 1 на овој член, со 

посебен акт, ја утврдува факултетот, односно научниот институт 

Член 6 
Со постдипломските студии за научно, односно уметничко 

усовршување (магистратура), кандидатот се воведува во методите на 
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научноистражувачката, односно уметничката работа, и му се овозможува 
стекнување продлабочени знаења од определена научна, односно 
уметничка област 

Член 7 
Со постдипломските студии за стручно усовршување 

(специјализација) на кандидатот му ,се овозможува стекнување 
специјализирани и продлабочени знаења во една или во повеќе научни, 
уметнички и стручни дисциплини што се потребни за успешно извршување 
на стручните работи од определено работно подрачје, односно определен 
вил работа, за што се потребни специјализирани и продлабочени знаења 

Член 8 
Времетраењето на постдипломските студии за научно, односно 

уметничко усовршување (магистратура) изнесува две години (четири 
семестри) 

Времетраењето на постдипломските студии за стручно 
усовршување (специјализација) изнесува една година (Два Семестра), 
односно две години (четири семестри) 

Член 9 
Кандидатот што ќе заврши студии според соодветните планови и 

програми за постдипломските студии за научно, односно уметничко 
усовршување (магистратура) се здобива со У\У2 степен на стручна 
подготовка (академски степен магистер) 

Член 10 
Кандидатот што ќе ги заврши соодветните планови и програми за 

Постдипломски студии за стручно усовршување (специјализација) се 
'ч со УШ2 степен на стручна подготовка (академски степен 

специјалист) 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 

Член 11 
Кон барањето за добивање претходно мислење за општествено-

економската оправданост за организирање постдипломски студии, 
факултетите и научните институти на Универзитетот му доставуваат 
^ планови и програми за постдипломските студии, 
е правилник за организирање постдипломски студии, 
^ список на наставно-научниот и научниот кадар во работен однос на 

неопределено време за остварување на плановите и програмите за 
постдипломските студии, 

- извори за финансирање на постдипломските студии, 
^ одлука за висината на надоместокот на постдипломските студии, 
^ броЈ на планираните кандидати за постдипломски студии, 

Член 12 
Одлука за организирање постдипломски студии донесува наставно 

научниот совет на факултетот, односно советот на научниот институт 

Член 13 
Содржината на материјата што се изучува на постдипломските 

студии се разработува во соодветни планови и програми за овие СТУДИИ 
Плановите и програмите за постдипломските студии се менуваат и 

се дополнуваат според согледувањата и оценките за потребите I 1. 
одредени профили и кадри за определени научни и уметнички области ) 1 
стручно усовршување, развивање и унапредување на научнат! 
уметничката и практичната работа, како и според покажаниот интерес на 
организациите од стопанските и другите дејности 

Согласност за плановите програмите од претходниот став на ОВОЈ 
член дава Универзитетската управа 

Член 14 
На факултетите и научните институти се формира соодветно 

стручно тело за постдипломски студии (совет, комисија и сл) 
Стручното тело го сочинуваат наставниците кои ул изведуваат 

наставата на постдипломските студии, раководителот на студиите и 
секретарот на постдипломските студии 

III. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
VII 2 СТЕПЕН СТРУЧНА ПОДГОТОВКА 
(ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ) ' 

^ Член 15 
Запишувањето на кандидатите на постдипломски студии се врши по 

пат на конкурс 1 

Конкурсот го распишуваат факултетите и научните институти, 
односно заеднички конкурс распишува Универзитетот 

Конкурсот се објавува во Ј а в н и т е гласила 
Конкурсот ја содржи научната и уметничката област за која се 

организираат студиите и другите услови за запишување на кандидатите 

Член 16 
На постдипломски студии можат да се запишат кандидати иии 

исполнуваат еден од следниве услови 

' што завршиле соодветен УН/1 степен стручна подготовка (високо 
образование) со просечен успех од најмалку 7,5, 

- што завршиле соодветен УИ/1 степен стручна подготовка (високо 
образование) со просечен' успех од најмалку 7, ако вршат работи 
односно работни задачи кои имаат непосредна врска со предметот на 
студиите, и имаат работно искуство најмалку 3 години и објавени 
стручни трудови од таа област, 

- што завршиле специјалистички студии во траење од два семестра 

При еднакви услови, предност имаат кандидатите со повисок 
просечен успех 

Член 17 
Изборот на кандидатите го врши наставно-научниот совет на 

факултетот, односно советот на научниот институт, на предлог на 
стручното тело, во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување 

За изборот, кандидатите писмено се известуваат 
Против одлуката за избор кандидатите имаат право на приговор до 

наставно-научниот совет на факултетот, односно до советот на научниот 
институт, во рок од 15 дена од известувањето 

Член 18 
Студентите на постдипломски студии се должни да ги положат 

испитите предвидени со плановите и програмите за постдипломските 
студии, во рок од три години по стекнувањето право за полагање на 
испитите, односно по завршувањето на предавањата од соодветниот 

предмет 
Со одлука на стручното тело, на студентот може да му се одобри 

уште една година за полагање на испитите, по рокот предвиден со 
претходниот став 

Член 19 
Студентите имаат право секоЈ испит да го полагаат најмногу два 

пати, во спротивно, губат право на понатамошно студирање 

Член 20 
Полагањето на испитите се врши пред предметниот наставник, или 

пред комисија составена до 3 члена 
Успехот на испитите се оценува од 5 (пет) до 10 (десет) 
Ако студентот смета дека испитот е спроведен неправедно или ако 

не е задоволен од оценката добиена на испитот, има право, во рок од два 
дена од соопштувањето на оценката, да поднесе приговор до деканот на 
факултетот, односно до директорот на научниот институт 

Деканот, односно директорот формира комисија за спроведување на 
испитот 

Член 21 
Во текот на студиите студентите можат да изработуваат семинарски 

трудови и наслови што претпоставува нивно насочување кон темата што 
ќе биде предмет на магистерскиот труд 

Со актот за организирање постдипломски студии на факултетот, 
односно научниот институт се утврдува бројот на семинарските трудови 
од ст 1 на ОВОЈ член 

Член 22 
Студентите се должни во текот на студиите да Ја реализираат 

научноистражувачката практика утврдена со актот за организирање 
постдипломски студии на факултетот, односно научниот институт. 

IV ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ VII/ 2 СТЕПЕН 
СТРУЧНА ПОДГОТОВКА-МАГИСТЕР И 
СПЕЦИЈАЛИСТ (ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОДГОТВУВАЊЕ 
И ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ И 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД) 

Член 23 
По положувањето на испитите предвидени со наставните танови и 

програми, студентите изработуваат магистерски, односно специјалистички 
труд на тема од областа на научните, уметничките и стручните дисциптини 
што ги изучувале на постдипломските студии 

Член 24 
Пријавата за изработување на магистерскиот, 1 односно 

специјалистичкиот труд се поднесува до наставно-научниот совет, односно 
10 советот, преку стручното тело за постдипломските СТУДИИ 

'Пријавата содржи наслов на темата, образложение за научната, 
уметничката и стручната оправданост на темата, план за работата и 
преглед на литературата 

Насловот на темата може да биде предложен од кандидатот или 
избран од списокот на темите кои, на предлог на стручното тело, ги 
утврдува наставно-научниот совет," односно советот 

Одлука за прифаќање на насловот на темата донесува наставно-
научниот совет, односно советот 

Насловот на прифатената магистерска теза се објавува во Билтенот 
на Универзитетот 
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Член 25 
По прифатениот наслов на темата на магистерскиот односно 

специјалистичкиот труд, стручното тело одредува ментор под чие 
раководство студентот ќе го работи трудот 

Менторот се одредува од насгавно-научните и научните работници 
од потесната област од која е пријавен трудот 

На барање на кандидатот или менторот, наставно-научниот совет, 
односно советот може да донесе одлука за промена на менторот 

Член 26 
Студентот е должен да го изработи и да го предаде на оценка 

магистерскиот труд во рок од две години по положувањето на сите испити 
Студентот е должен да го изработи и да го предаде на оценка 

специјалистичкиот труд во рок од 1 година од положувањето на сите 
испити. 

На барање на студентот', од оправдани причини, наставно-научниот 
совет, односно советот, може да-то продолжи рокот за изработување на 
трудот, и тоа најмногу за една година По истекот на ОВОЈ рок, студентот 
губа право да брани магистерски, односно специјалистички труд на 
постдипломски студии на ТОЈ факултет, односно научен институт 

Член 27 
На предлог на стручното тело, наставно-научниот, односно советот 

формира комисија за оценка и одбрана на трудот 
Комисијата за оценеа и Одбрана на трудот, е должна, во рок од 3 

месеци од приемот на ракописот, да го прегледа трудот и писмено да му ги 
достави на студентот евентуалните забелешки на трудот 

Комисијата, трудот со забелешките може да му го врати на 
цдндидатот најмногу двапати и да му определи рок КОЈ не може да биде 
подолг од три месеци 

Член 28 
Комисијата од претходниот член подготвува извештај во КОЈ дава 

оценка и образложение на трудот 
Извештајот се доставува до наставно-научниот совет на 

факултетот, односно до советот на научниот институт 
По усвојувањето на извештајот, наставно-научниот совет, односно 

советот,'го определува денот на одбраната, во рок од 15 дена од 
прифаќањето на извештајот 

Кандидатот писмено се известува за денот на одбраната 

Член 29 
Одбраната на трудот е Јавна и се објавува на огласната табла на 

факултетот, односно на Научниот институт, најмалку 7 дена пред денот на 
одбраната на трудот 

По завршувањето на одбраната на трудот, комисијата за оценка и 
одбрана на трудот Јавно Ја соопштува оценката на одбраната на 
магистерскиот односно специјалистичкиот труд 

Оценувањето се врши со две описни оценки, не го одбранил 
магистерскиот, односно специјалистичкиот труд и го . одбранил 
магистерскиот, односно специјалистичкиот труд 

За текот на одбраната се води записник во КОЈ се внесува оценката 
од сг 3 на ОВОЈ член Записникот го потпишуваат членовите на комисијата 

Член 30 
На студентите што со успех ги завршиле постдипломските студии и 

се здобиле со академскиот степен магистер, односно специјалист, им се 
издава диплома 

Член 31 
Дипломата ја издава Универзитетот "Св Кирил и Методиј“ во 

Скопје 
Дипломата ја потпишуваат ректорот на Универзитетот и деканот на 

факултетот, односно директорот на научниот институт и е еднообразна 
за сите факултети, односно научни институти 

Промоцијата за магистер и специјалист ја врши деканот на 
факултетот, односно директорот на научниот институт 
\ УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДОКТОРИРАЊЕ 

Член 32 
Докторат на науки (VIII степен стручна подготовка) се стекнува , 

успешна одбрана на научен труд (докторска дисертација) по претходно 
завршена магистратура, или специјализација на кандидатите .ц 
медицинските науки, според условите утврдени со Законот за здравствена 
заштита 

Член 33 
На факултетите и научните институти, научен степен доктор на 

науки може да се стекне ако постојат најмалку 2 работника со наставно 
научни, односно научни звања и научен степен докторат на НАУКИ ВО 
соодветната научна област 

М ПРИЈАВУВАЊЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 34 
Право на пријавување изработка и одбрана на докторска 

дисертација, односно на покренување постапка за стекнување докторат на 

науки имаат кандидатите што завршиле магистратура, или 
специјализација за кандидатите од медицинските науки, од иста или од 
сродна научна област, и кои покажуваат способност за научна работа 

Сродноста од ст 1 на ОВОЈ член, со посебен акт, ЈА утврдува 
факултетот, односно научниот институт 

Кандидатот не може истовремено да пријави докторска дисертација 
во две установи, односно не може да ја пренесе пријавената докторска 
дисертација на друга установа. 

Со научен степен доктор на науки, по исклучок, можат да се 
здобијат и лица со завршено високо образование кои се истакнале со 
научни и стручни резултати во практиката и кои објавиле соодветни 
научни и стручни трудови кои во посебна постапка ќе се оценат дека се на 
ниво на У11/2 степен стручна подготовка и од кои еден Јавно се брани 

Оценката на трудовите од претходниот став на ОВОЈ член ЈА врши 
комисија од соодветната научна област составена од три члена, што Ја 
формира наставно-научниот совет на факултетот, односно советот на 
научниот институт Рефератот на комисијата содржи посебно 
образложение за афирмацијата на кандидатот во научната јавност и за 
неговите објавени трудови 

РецензиЈата од претходниот став се објавува во Билтенот на 
Универзитетот пред утврдувањето на подобноста и способеноста на 
кандидатот за научна работа. 

Член 35 
Комисијата од член 34 став 5 од ОВОЈ Правилник, до наставно-

научниот совет, односно советот, поднесува реферат со предлог за 
одбрана на еден од објавените научни и стручни трудови на кандидатот, 
најдоцна три месеци од нејзиното формирање 

Член 36 
Наставно-научниот совет, односно советот, во рок, од 60 дена од 

денот на објавувањето на рефератот во Билтенот на Универзитетот, 
донесува одлука по предлогот на комисијата 

Член 37 
Доколку рефератот биде прифатен и трудот успешно одбранет се 

смета дека кандидатот ги исполнил условите за пријавување на 
докторската дисертација, утврдени во член 34 став 4 од ОВОЈ Правилник 

Член 38 
Право на пријавување, изработка и одбрана на докторска 

дисертациЈа, односно на покренување постапка за стекнување докторат на 
науки имаат и странски државјани, под услови и на начин утврдени со 
закон и во ОВОЈ Правилник 

Член 39 
Странските државјани докторската дисертација можат да Ја работат 

и јавно да ја одбранат, по правило, на англиски Јазик или на еден од 
светските јазици (германски, француски и руски јазик), со задолжителен 
превод на докторската дисертација на македонски Јазик 

Заради комуникација да докторандот со комисијата за одбрана и 
лушателнте на одбраната на докторската дисертација, факултетот, 
- (носно научниот институт; определува лице кое го познава јазикот на КОЈ 
с врши одбраната на докторската дисертација 

Странските државјани од поранешните републики' на бивша 
Југославија можат да пријават изработка на докторат на мајчиниот Јазик, 
(околку постои реципроцитет што го утврдува Министерството за 
-бразование на Република Македонија Во спротивно, пријавувањето и 

изработката на докторат се вршат на македонски Јазик 

Член 40 
Трошоците за стекнување со докторат на науки ги утврдува 

Факултетот, односно научниот институт, а ги поднесуваат странските 
државЈани 

Член 41 
Одредбите од членовите 38 , 39 и 40, соодветно, се применуваат Ја 

странските државјани и при пријавувањето, подготвувањето и одбраната 
на магистерски и специјалистички трудови 

Член 42 
Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на рецеизијата во 

билтенот на Универзитетот, заинтересираните лица можат да поднесат 
приговор на објавената рецензија 

Приговорот се доставува до рецензентската комисија 
Комисијата поднесува одговор на приговорот 
Приговорот, заедно со одговорот на рецензентската комисија по 

наводите во приговорот, се објавува во Билтенот на Универзитетот 

Член 43 
Доколку рецензентската комисија утврди дека приговорот е 

злонамерен или со него се повредува достоинството на учесниците во 
постапката или на рецензентите, или се навредува јавниот морал и 

општествено-политичкото уредување на земјата, за објавувањето на 
приговорот одлучува деканот, односно директорот, на предлог на 

рецензентската комисија. 
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Член 44 
. Пријавата на кандидатот за докторска дисертација се поднесува до 

факултетот, односно до научниот институт 
Пријавата содржи јасно изнесена работна хипотеза (образложен 

предлог на темата на дисертацијата), материјалот што ,ќе се користи, 
методот на работа и резулатите што се очекуваат, диплома за научен 
степен магистер односно специјалист во соодветната област, опис на 
објавените научни и високостручни трудови 

Кандидатите од чл 34 став 4 поднесуваат и оценка од комисијата за 
, научните и стручните трудови дека се на ниво на VII/ 2 степен на стручна 
подготовка 

Член 45 
Пријавата на кандидатот се оценува во рок од три месеци од 

посебна комисија составена од три члена од областа што се обработува во 
предложената тема, при што комисијата Ја утврдува подобноста и 
способноста на кандидатот за научна работа 

Член 46 
На предлог на комисијата од претходниот член, наставно-научниот 

совет, односно советот, доколку ја прифати изработката на докторската 
дисертација, одредува ментор Менторот треба да биде афирмиран научен 
работник од потесната област на пријавената докторска дисертација 

Член 47 
Менторот може да биде предложел и од самиот кандидат Менторот 

се избира од наставно-научните и научните работници од потесната област 
во која е пријавена докторската дисертација 

Менторот не може да биде претседател на комисијата за одбрана на 
докторската дисертација 

На барање на кандидатот или менторот, наставно-научниот совет, 
односно советот може да донесе одлука за промена на менторот 

Член 48 
По прифаќањето на насловот на темата за изработка на 

докторската дисертација од старана на наставно-научниот совет, односно 
советот, насловот на темата и имињата на членовите на комисијата се 
објавуваат во Билтенот на Универзитетот 

УЛ. ИЗРАБОТКА И ПРИФАЌАЊЕ НА 
ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 49 
Докторската дисертација е самостоен научен труд, по 

методологијата на обработката и по научниот придонес е соодветен за 
утврдување на способностите на кандидатот за самостојна научна работа 
во научните подрачја за кои се здобива со докторат на науки 

Докторската дисертација, по правило, се изработува на факултетот, 
односно научниот институт каде што е прифатена Со прифаќањето на 
предлогот, факултетот, односно научниот институт е должен да обезбеди 
услови и стручна помош за изработка на докторската дисертација 

Член 50 
Во случај кога докторската дисертација не е работена на 

факултетот, односно на научниот институт, до наставно-научниот совет, 
односно советот се поднесува посебен извештај дека кандидатот применил 
техники утврдени во пријавата на докторската дисертација итн добил 
соодветните научни резултати 

Менторот поднесува извештај за спроведената научноистражувачка 
работа на кандидатот во организацијава каде што ја ја спроведувал. 

Со извештајот, кандидатот доставува и мислење од организацијата 
во која ја изведувал научноистражуваката работа 

За овие кандидати се применува истата постапка во целост 
Одредбите од став 1 и 2 од ОВОЈ. член не се однесуваат на 

факултетите и Научните институти од општествените науки 

Член 51 
Докторската дисертација ,се изработува во рок од најмногу 5 години 

од денот на прифаќањето нк темата 
На барање на кандидатот (предлог на менторот), од оправдани 

причини, наставно-научниот совет, односно советот може да го продолжи 
рокот за изработување на трудот, и тоа најмногу за една година 

По истекот на рокот од претходниот став, кандидатот го губи 
правото за одбрана на пријавената, односно прифатената тема за 
изработка на докторска дисертација 

Член 52 
Кандидатот поднесува најмалку 8 примероци од докторската 

дисертација, од кои 5 примероци за комисијата, а по 1 примерок за 
факултетот, односно научниот институт, Универзитетот и Народната 
универзитетска библиотека "Св Климент Охридски“ во Скопје, како и 
.и презиме на докторската дисертација во најмалку 5 примероци Во 
авторезимето кандидатот го изнесува предметот на истражувањето и 
добиените резултати со акцент на тоа што е негово и ново, што 
претставува придонес за развитокот на науката с 

Авторезимето се доставува на одреден број организации кои 
работат на слична проблематика, со молба да дадат мислења и забелешки 
до наставно-научниот совет, односно до советот, во рок од 30 дена 

Член 53 
Наставно-научниот совет, односно советот, во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на докторската дисертација и авторезимето, 

формира комисија за оцена и одбрана на докторската дисертација 
Комисијата од претходниот став на ОВОЈ член е составена од пет 

члена- наставници во звање најмалку доцент, односно научни работници 
во звање најмалку научен соработник, од кои мнозинството се доктори на 
науки 

Доколку докторската дисертација во својата содржина опфаќа две 
или повеќе научни области, комисијата се составува на ТОЈ начин што Ја 
секое научно подрачје има најмалку еден член со докторат на науки од тоа 
подрачје 

Член 54 
Комисијата од претходниот член поднесува извештај (рецензија) за 

докторската дисертација до наставно-научниот совет, односно советот, 
најдоцна четири месеци по нејзиното формирање. 

Доколку комисијата не се придржува кон рокот утврден во 
претходниот став од ОВОЈ член, наставно-научниот Совет, односно советот 
формира нова комисија 

Рецензијата на комисијата се објавува во Билтенот на 
Универзитетот 

Член 55 
Во рецензијата комисијата треба Јасно да го нагласи научниот 

придонес на дисертацијата, владеењето на кандидатот со материјата и да 
даде предлог-заклучок з4 прифаќање, одбивање или за нужи измени и 
дополнувања на дисертација 

Член 56 
Наставно-научниот совет, односно советот, во рок од 60 дена од 

денот на објавувањето на рецензијата во Билтенот на Универзитетот, 
лонесува одлука По предлогот на комисијата 

Член 57 
Доколку наставно-научниот совет, односно советот, го прифати 

предлогот на комисијата да се извршат нужни измени и дополнувања на 
шссртацијата, кандидатот е должен да постапи по забелешките и во рок 
од 6 месеци докторската дисертација повторно да Ја доставила оценување 

Член 5^ 
Во случај наставно-научниот совет, односно советот, да не го 

прифати извештајот (рецензијата) за оценка на докторската дисертација, 
трудот се враќа на кандидатот и не може повторно да биде поднесен на 
оценување 

УТИ ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 59 
Доколку дисертацијата биде прифатена, наставно-научниот совет, 

односно советот закажува Јавна одбрана на дисертацијата Одбраната на 
дисертацијата се врши пред комисијата од член 53 на ОВОЈ Правилник 

Јавната одбрана на дисертацијата се закажува најдоцна 30 дена по 
прифаќањето на дисертацијата, а кандидатот се известува најмалку 15 дена 
пред ленот одреден за одбрана на дисертацијата. 

Денот, местото на одбраната, името на кандидатот и насловот на 
дисертацијата се објавуваат во дневниот печат најмалку 7 дена пред 
оджувањето на одбраната 

Во случај на отсутност на член на комисијата, најмалку 30 дена 
пред одбраната, наставно-научниот совет, односно советот избира нов 
член на комисијата за одбрана на докторската дисертација 

Член 60 
Одбраната ..а докторската дисертација е јавна 

Член 61 
По завршената одбрана, комисијата донесува одлука за одбраната 

(Ја одбранил, односно не ја одбранил) 
Одлуката од претходниот став на ОВОЈ член се донесува' со 

мнозинство гласови од членовите на комисијата и Јавно се соопштува 
пред кандидатот и присутните на одбраната. 

Член 62 
Комисијата за одбрана до наставно-научниот совет, односно 

советот поднесува извештај за резултатите од одбраната на докторската 
дисертација 

Член 63 
Деканот на факултетот„ односно директорот на научниот институт, 

ч името на наставно-научниот совет, односно советот, го известува 
чкторот за одлуката на комисијата за одбрана на докторската 
исертација, доставувајќи му ги сите податоци за кандидатот, како и за 
- 'стапката според коЈа стекнал право на научен степен доктор на науки 

I Член 64 
Промоцијата за доктор, на науки Ја врши ректорот на 

'Универзитетот 
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Ректорот донесува упатство со кое се уредуваат начинот и 
постапката за промовирање на кандидатите во доктори на науки 

Член 65 
По извршената промоција, на кандидатот му се издава диплома 
Дипломите за доктор на науки ги издава Универзитетот, а ги 

потпишуваат ректорот и деканот на факултетот, односно директорот на 
научниот институт 

На дипломите се става сувиот жиг на Универзитетот 

Член бб 
Формата на дипломата за доктор на науки е иста за сите установи во 

состав на Универзитетот 
Дипломата се издава на печатен образец, даден во прилог, КОЈ 

претставува составен дел на ОВОЈ Правилник. 

Член 67 
Во Работната заедница на Универзитетот се води книга за лицата 

промовирани во доктори на науки, во коЈа, покрај имињата, се внесуваат и 
другите лични податоци, називот на докторската дисертација, датумот на 
промоцијата и друпЈ податоци “ 

Врз основа на евиденцијата од претходниот став на ОВОЈ член, 
Универзитетот издава годишен регистар за одбранети докторски 
дисертации 

НО ОДЗЕМАЊЕ ДОКТОРАТ НА НАУКИ 

Член 68 
Докторатот на науки се одзема ако се утврди дека Поморската 

дисертација не е самостоен научен труд или не претставува придонес во4 

науката во времето на нејзината изрботка 

Член 69 
Иницијатива за покренување претходна постапка-за одземање 

докторат на науки може да даде стручен орган на факултетот, односно 
институтот, како и наставно-научен и стручен работник од областа во коЈа 
е стекнат докторат на науки 

Иницијативата за покренување претходна постапка за одземање 
докторат на науки мора да биде образложена 

Член 70 
По Прифаќањето на иницијативата од членот 69, наставно-

научниот совет, односно советот на факултетот и институтот на КОЈ е 
стекнат докторатот на науки, во рок од 30 дена од покренатата 
иницијатива, формира комисија од 5 члена од истакнати наставнп-научни 
работници од областа во коЈа е стекнат оспорениот докторат 

Комисијата е должна да утврди дали постојат елементи за 
покренување постапка за одземање докторат 

Членови на комисијата од став 1 на ОВОЈ член не можат да БИЛА I 

членовите на комисијата за оцена и одбрана на оспорениот докторат 

Член 71 
По извештајот на комисијата од претходниот член се произнесува 

наставно-научниот совет на факултетот, односно советот на научниот 
институт. 

Органите од претходниот став на ОВОЈ член, мислењето го 
Доставуваат' до Универзитетската управа најдоцна 4 месеци по 
формирањето на комисијата ' 

' Член 72 
Универзитетската управа покренува постапка за одземање докторат 

на науки во оние случаи кога во претходната постапка на факултетот, 
односно научниот институт ќе се утврди оправданост за покренување 
постапка за одземање докторат на науки 

Член 73 
Предлог за одземање докторат на науки поднесува комисија што ја 

формира Универзитетската управа од редот на наставниците и научните 
работници 

Најмалку два члена од комисијата треба да бидат во звањето 
редовен или вонреден професор или други истакнати научни работници од 
областа во коЈа е стекнат докторатот 

Членови на комисијата не можат да бидат лица пред кои е бранета 
докторската дисертација 

Член 74 
Комисијата научно и стручно Ја оценува докторската дисертација и 

на Универзитетската управа и поднесува образложена одлука 
Доколку комисијата утврди 'дека докторската дисертација не 

претставува самостоен научен труд или не претставува придонес во 
науката, на Универзитетската управа и предлага одземање на докторатот 
на науки 

Член 75 
Одлука за одземање докторат на науки донесува Универзитетската 

управа 
Обуката -На Универзитетска управа се објавува во Билтенот и 

Универзитетот 

Член 16 
Постапката за одземање докторат може да се покрене во рок од 7 

години од стекнувањето на докторатот и може да трае најмногу една 
година од денот на поднесувањето на предлогот, односно од 
покренувањето на постапката 

Член 77 
Со одземањето на докторатот се губат сите наставно-научни и 

научни звања за чие стекнување еден од условите е докторат на науки 
Член 78 

Кандидатот на КОЈ му е одземен докторатот не може повеќе да 
пријави и да брани докторска дисертација 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Факултетите и научните институти кои организираат 

постдипломски и доктрорски студии, должни се своите акти кои Ја 
регулираат оваа материја да ги усогласат со одредбите од ОВОЈ Правилник 
во рок од три месеци од неговото донесување 

Член 80 
Започнатите постапки за постдипломски студии и здобивање со 

докторат на науки пред донесувањето на ОВОЈ Правилник, ќе се завршат 
според одредбите на Правилникот за заедничките основи, општите услови 
и постапката за организирање постдипломски студии (У11/2 степен на 
стручна подготовка) и стекнување докторат на науки (VIII Степен на 
стручна подготовка), донесен на 213-тата седница на Универзитетскиот 
совет, одржана на 29-IV 1986 година 

Член 81 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ Правилник престанува да 

важи Правилникот за заедничките основи, општите услови и постапката 
за организирање постдипломски студии -(УП/2 степен на , г стручна 
подготовка) и стекнување докторат на науки (VIII степен на-стручна 
подготовка), донесен на 213-тата седница на Универзитетскиот совет, 
одржана на 29.1У 1986 година . 

Член 82 
ОВОЈ Правилник влезеа во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето но Службен весник на Република Македонија 

Р Е К Т О Р 

Проф о Алокслидлр Анчевски, С.р. 

4 . Врз (чнон,1 на чл 17 од Законот за изменување и дополнување на 
Закони! ЈП насоченото образование (Сл,весник на СРМ бр. 29/89), Чл 13 
ст 1 ал 9 и чл 22 ст 1 ал. 17 од Спогодбата за здружување во Универзитетот 
"Св Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетската управа, на 45^гата 
седницата одржана на 23 XII 1999 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 

за условите, критериумите, постапката и ' 
начинот за избор во наставно-научнн, научни“к соработнички 

звања на Универзитетот "Св.Кмрнл и Методиј“ во Скопје 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОВОЈ Правилник факултетите и научните институти ги 

усогласуваат условите, критериумите, постапката 'и начинот на изборот во 
наставно-научни, наврти и соработнички звања на Универзитетот 
"Св Кирил и Методиј“ во Скопје 'г ' ! 

ОВОЈ“" Правилник непосредно ќе се применува на факултетите и 
научните институти на Универзитетот "Св Кири?! и Методиј“ во Скопје 

Член 2 
Наставната и научноистражувачката дејност на факултетите и 

научните институти Ја остваруваат наставно-научни работници, научни 
работници, наставници, соработници и стручни соработници 

Член 3 
Наставниците во високото образование се избираат во наставно-

научните звања доцент, вонреден професор и редовен професор 
Научните работници во научноистражувачката дејност се избираат 

во научните звања научен соработник, виш научен соработник и научен 
советник 

Член 4 
Во високото образование, по исклучок, можат да се избираат и 

V минин!' во наставните зв^ња предавач и виш предавач за странски 
чтш Ја (Играна и заштита и за- физичко воспитание на нсматични 
,МКМ гсти 
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П. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ 

ЗВАЊА 

Член 6 
Согласно со условите утврдени во Законот, во звањето 

е доцент може да биде избран кандидат КОЈ има соодветен докторат на 
науки и објавени научни и стручни трудови со кои се потврдува 
владеењето на проблематиката во областа на коЈа се избира и 
способност за изведување воспитно-образовна работа, и КОЈ активно 
учествувал во создавањето наставно-научен подмладок во соодветната 
област, 

е вонреден професор може да биде избран кандидат КОЈ има соодветен 
докторат на науки, објавено поголем броЈ научни и стручни трудови од 
значење за развојот на науката и струката во соодветната област и 
способност за изведување воспитно-образовна работа и КОЈ активно 
учествувал во создавањето наставно-научен подмладок во соодветната 
област, 

е редовен професор може да биде избран кандидат КОЈ има соодветен 
докторат на науки, објавено поголем броЈ научни и високостручни 
трудови со кои врши значително влиание врз развојот на научната 
мисла и усовршување на практиката во соодветната област и 
оспособеност за изведување воспитно-образовна работа и КОЈ активно 
учествувал во создавањето наставно-научен подмладок во соодветната 

“област 

Изборот во звања се врши постапно 

Како соодветен докторат на науки за избор на кандидатите во звањето 
доцент, вонреден професор и редовен професор се смета докторат здобиен 
од научната област во која се избира кандидатот 

Член 7 
За наставник по стручно-уметничките предмети освен за 

теоретските предмети, Може да биде избран и кандидат без докторат на 
науки во звањето 

е доцент КОЈ има соодветно високо образование, признати уметнички 
дела, успешно дејствување во соодветната област на уметноста и 
покажува способност за воспитно-образовна работа, 

е вонреден професор КОЈ има соодветно високо образование, поголем 
броЈ признати уметнички дела, ако добил Јавно признание за успешно 
дејствување во соодветната област на уметноста и ако покажува 
способност за воспитно-образовна работа, 

“ редовен професор КОЈ има соодветно високо образование, остварил 
такви уметнички дела односно резултати во соодветната област на 
уметноста су кои врши значително влијание врз развитокот на таа 
област и покажува способност за воспитно-образовна работа 

Стручно-уметничките предмети сс утврдуваат со наставниот план 

Член 8 
Како објавени научни и стручни трудови со кои се потврдува 

владеењето на проблематиката во областа во коЈа се избира кандидатот во 
звањето доцент се сметаат трудови објавени во научни и стручни списанија 
и други публикации кои се од значење за развојот на науката и струката во 
Републиката и во странство и кои го потврдуваат владеењето на 
проблематиката на коЈа се избира 

Како научни и стручни списанија и други публикации се сметаат 
оние во кои објавените трудови подлежат на рецензија и сс 
класифицирани како изворни научни и стручни трудови, како и поголем 
броЈ трудови објавени во списанија, зборници што ги издаваат одделни 
институции 

Како признати уметнички дела и успешно дејствување во 
соодветната област на уметноста за избор по звањето доцент се сметаат 
делата со кои кандидатот настапил на Јавни културни манифестации кои се 
од значење за развојот на уметноста во Републиката и во странство 

Член 9 
Како објавени поголем броЈ научни и стручни трудови од зиачеење 

за развојот на науката и структурата во соодветната област за избор на 
кандидатот во звањето вонреден професор се смеаат трудовите објавени 
во научни и во стручни списанија во Републиката, од кои поголемиот броЈ 
се самостојна (изворни) научни и стручни трудови и со кои ТОЈ се 
афирмира во соодветната научна област во земјата 

Во публикуваните научни и стручни трудови во афирмирани 
списанија треба да е содржан приказот на резултатите од оригиналните 
истражувања и списанија кои можат да се оценат дека се од значење за 
развојот на науката и структурата по соодветната област 

Како Јавни признанија за успешно ДСЈСТУВЛЊС во соодветната област 
на уметноста се сметаат јавните награди доделени за културно-уметнички 
настапи од републичко и од меѓународно значење 

Член 10 
Како објавени поголем броЈ научни, високостручни трудови, со кои 

врши значително влијание врз развојот на научната мисла и усовршуван,е 
на практиката во соодветната област за избор на кандидатот во звањето 
редовен професор, се сметаат трудовите за кои добил научно, односно 
општествено признание за придонесот во научната област во коЈа се 
избира, кои се објавени во афирмирани списанија, како и реферати и 
соопштенија на меѓународни собири, и учебници и монографии изданија 
со кои може да се оцени афирмираноста на кандидатот во соодветната 
научна и стручна област 

Како објавени поголем броЈ научни, уметнички и високостручни 
трудови, со кои врши значително влијание врз развојот на уметничката 
мисла и усовршување на практиката во соодветната област за избор на 
кандидатот во звањето редовен професор се сметаат трудови, концерти, 
изложби, настапи, нивно публикување во самостојни и колективни 
монографии, стручни списанија, каталози и други публикации, за кои' 
добил научно односно општествено признание за придонесот во научната 
област во која се избира 

Член 11 
За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно-

уметничките предмети може да биде избран и кандидат без докторат на 
науки КОЈ има соодветно високо образование и признати уметнички дела и 
, КОЈ покажува способност за изведување воспитно-образовна работа 

Член 12 
Како способност за изведување воспитно-образовна работа за избор 

во звањето доцент, вонреден професор и редовен професор се см^та 
научно-стручната и педагошката способност на кандидатот што ја 
покажал во воспитно-образовниот процес и која позитивно е оценета во 
вршењето на наставно-научната работа, односно високостручната работа 

Член 13 
За предавач на странски Јазици, одбрана и заштита и физичко 

воспитание на нематични факултети може да биде избран кандидат КОЈ 
има завршено постдипломски студии и покажува способност за наставна и 
високосгручна работа, како и кандидат КОЈ има соодветно високо 
образование, владее со проблематиката на својата дисциплина и има 
поголемо искуство во практиката 

За виш предавач на странски јазици, одбрана и заштита и физичко 
воспитание на нематични факултети може да биде избран кандидат КОЈ 
има завршено постдипломски студии и покажува способност за наставна и 
високостручна работа, како и кандидат КОЈ има завршено соодветно 
високо образование и има објавено брОЈНи високосгручни трудови и 
повеќегодишно искуство во наставата или во успешно водење на работите 

' од својата струка 
По воено-стручнитс предмети наставници може да се избираат и во 

звањата предавач и виш предавач според одредбите на Законот во 
согласност со став 1 и 2 од ОВОЈ член 

Член 14 
За стручен соработник и помлад асистент може да биде избран 

кандидат КОЈ завршил соодветно високо образование со постигнат успех од 
најмалку 8,00 и покажува способност за научна работа и особен интерес 
кон областа, односно предметот за КОЈ се избира 

За асистент може да биде избран кандидат КОЈ има завршено 
соодветна магистратура или специјализација според Законот за 
здравствена заштита и поседува способност за наставно-научна и стручна 
работа 

За асистент по стручно-уметничките предмети може да биде избран 
и кандидат КОЈ нема завршено соодветна магистратура, а има завршено, со 
постигнат успех од најмалку 8,00, соодветно високо образование и 
покажува способност за наставно-научна и стручна работа 

Член 15 
При исполнувањето на условите од чл 14 од ОВОЈ Правилник, 

предност при изборот има кандидатот КОЈ добил пофалница или награда за 
најдобро дипломиран студент од Универзитетот "Св Кирил и Методиј“ во 
Скопје или е добитник на други наград.. установени на Универзитетот 

Член 16 
За лектор може да биде избран кандидат КОЈ има завршено 

соодветно високо образование, владее со Јазикот за КОЈ се избира и има 
способност за наставна работа Предност имаат кандидатите со завршени 
постдипломски студии 

Член 17 ( 
За научен соработник може да биде избран кандидат КОЈ има 

докторат од подрачјето за кос се избира, објавени научни турдови, односно 
постигнувања во примената на научноистражувачкитс резултати 

-Член 18 
За виш научен соработник може да биде избран кандидат КОЈ има 

докторат на науки, од подрачјето во кое се избира, повеќе рецензирани 
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научни турдови објавени самостојно или во соработка со други автори, 
учество во научноистражувачки проекти и има значајни постигнувања во 
примената на научно-истражувачките резултати и придонес во 
оспособувањето на научноистражувачки кадри 

Член 19 
За научен советник може да биде избран кандидат КОЈ има докторат 

на науки од подрачјето во кое се избира, повеќе рецензира“^ научни 
трудови објавени самостојно или во соработка со други автори, кои имаат 
значајно влијание во развојот на науката и практиката, бил главен 
истражувач или има значаен придонес во реализирањето на програмите и 
проектите и во оспособувањето на научноистражувачки кадри 

Член 20 
За помлад асистент- истражувач може да биде избран кандидат КОЈ 

завршил високо образование со постигнат просечен успех од најмалку 8,00 
-и покажува способност за научни истражувања 

За асистент-истражувач може да биде избран кандидат КОЈ има 
завршено магистерски студии, објавени трудови и постигнати резултати 
во научни истражувања 

Член 21 
Наставниците кои се здобиле со звањето предавач и виш предавач 

во високото образование не можат да бидат избрани во повисоко звање 
ако не стекнат услови за избор во повисоко звање согласно со Законот за 
насоченото образование 

III. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР ВО 
^ НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ 

ЗВАЊА 

Член 22 
Одлука за покренување постапка за избор во звање донесува 

наставно-научниот совет на факултетот, односно советот на научниот 
институт 

Член 23 
Изборот во наставно-научни, научни и соработнички звања се врши 

по пат на јавен конкурс објавен во дневните Јавни гласила 
Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето 

Член 24 
Конкурсот треба да го содржи предметот, односно научната област 

или уметничкото подрачје за предметот, односно предметите за кои се 
избира кандидатот, видот на работниот однос и општите и посебните 
услови 

Член 25 
Постапката по конкурсот за избор и повторен избор во наставно-

научни, научни и соработнички звања на факултетите и научнив-е 
институти трае најмногу 6 месеци 

Доколку постапката не заврши во предвидениот рок од став еден на 
ОВОЈ член, се распишува нов конкурс 

Постапката мирува најмногу 60 дена во текот на летниот и 
зимскиот распуст, при промена на член на рецензентската комисија од 
странство, при промена на рецензентската комисија во целост или доколку 

V седницата на наставно-научниот совет, односно советот е одложена од 
оправдани причини 

, Член 26 
Постапката за повторен избор во звање започнува најдоцна 6 

111 месеци пред истекот на времето за кое бил избран наставно-научниот и 
научниот работник и соработникот во соодветно звање, по службена 

ПЈ,должност на предлог на деканот, односно директорот 

Член 27 
Наставно-научните работници, научните работници и 

соработниците можат да бидат избрани во повисоко звање и пред истекот 
на рокот за КОЈ се избрани, доколку ги исполнуваат условите за избор 
утврден со Законот за насоченото образование, односно Законот за 
научноистражувачка дејност, и имаат поминато повеќе од половина од 
времето во звањето во кое се наоѓаат, а покажуваат извонредни резултати 
во својата научноистражувачка област, односно стручно-уметничка 
работа 

Иницијатива за предвремено унапредување дава институтот, 
катедрата или друга организациона единица, со писмен и образложен 
предлог во КОЈ особено се наведуваат извонредните резултати на 
кандидатот 

По образложената иницијатива за покренување постапка од ставот 
два на ОВОЈ член, одлучува наставно-научниот совет на факултетот, 
односно советот на научниот институт 

Член 28 
Изборот на кандидатите во наставно-научни, научни и 

соработнички звања го врши наставно-научниот совет на факултетот, 
, односно советот на научниот институт, врз основа на оценката на 
I реценцентсздта комисија 

IV РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Член 29 
Рецензентската комисија ,ја формира наставно-научниот совет на 

факултетот односно советот на научниот институт и се состои од три 
члена Членовите, на рецензентската комисија можат да бидат од редот на 
наставно-научните и научните работници од организацијата во коЈа се 
врши избор и одредот на наставници и научни работници во земјата и во 
странство 

' Членовите на рецензентската комисија не можат да бидат во 
пониски звања од звањето за кое конкурирале- или се избираат 
кандидатите 

Член 30 
Членовите на рецензентската комисија можат да бнддт и 

(пензионирани наставници во- звањето редовен професор, односно 
пензиониран^. научни работници во звањето научен советник 

Член 31 
П о в е ќ е ^ половината од членовите на рецензентската комисија Ја 

сочинуваат наставно-научни работници, научни работници и наставници 
од истото наставно-научно, научно, односно уметничко подрачје во 
наставно-научната, односно научната област во коЈа се избира кандидатот, 
а другите членови можат да бидат од соодветната научна област 

Член 32 
Рецензентската комисија на факултетот, односно научниот 

институт, поднесува реферат за сите пријавени кандидати и предлага еден 
од кандидатите КОЈ ги исполнува условите за избор во звање, и го предлага 
звањето во кое може да биде избран 

Член 33 
Рецензентската комисија е должна да поднесе реферат во рок од 3 

месеци од денот на доставувањето на решенијата за избор на членови на 
рецензентската комисија и документацијата 
Доколку Рецензентската комисија не поднесе реферат во рокот 

утврден во претходниот став, се формира нова Рецензентската комисија 
Предлог за формирање нова рецензентска комисија поднесува 

деканот, односно директорот. 

Член 34 
Рецензентската комисија предлгот за избор на кандидатот го 

донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови 
Ако рецензентската комисија предлогот не го донесе со мнозинство 

гласови од бројот на своите членови, се избира нова рецензентската 
комисија 

Член 35 
Доколку постои издвоено мислење на член на рецензентската 

комисија по предлогот за избор на кандидатот, мислењето заедно, со 
рефератот, се објавува во Билтенот на Универзитетот 

Член 36 
Рефератот на рецензентската комисија содржи биографски 

податоци на кандидатот, оценка на научните, стручните, педагошките и 
други остварувања на кандидатите кои се од важност за утврдување на 
условите за избор во звање, податоци за објавените стручни и научни 
трудови и оценка на тие трудови, како и предлог за избор на кандидатот во 
определено звање 

Рефератот, односно извештајот, се објавува на македонски Јазик 

Член 37 
Факултетот, односно научниот институт, е должен да го објави 

рефератот на рецензентската комисија во Билтенот на Универзитетот 
најмалку 15 дена пред денот на изборот 

Поблиски одредби за Билтенот содржи Правилникот за издавање на 
Билтенот на Универзитетот "Св Кирил и МЕТОДИЈ" ВО Скопје 

Член 38 
Ако на конкурсот се пријават кандидати кои не ги исполнуваат 

условите за избор во соодветното звање, рецензентската комисија го 
констатира неисполнувањето на 
условите и го објавува во Билтенот на Универзитетот, а за тоа го 
известува наставно-научниот совет, односно советот 

Член 39 
Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Билтенот на 

Универзитетот, заинтересираните лица можат да поднесат приговор на 
објавените реферати за избор на наставно-научните работници, научните 
работници и соработниците 

Член 40 
Приговорот се доставува до рецензентската комисија преку 

деканот, односно директорот 
Рецензентската комисија дава одговор по приговорот 
Приговорот и одговорот на приговорот се објавуваат во Билтенот 

на Универзитетот, согласно со чл 41 од ОВОЈ Правилник 
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Чл 41 
Доколоку рецензентската комисија утврди дека приговорот е 

злонамерен или со него се повредува достоинството на учесниците во 
постапката или на рецензентите, или се навредува Јавниот морал и 
општествено-политичкото уредување на земјата, за објавувањето на 
приговорот одлучува деканот, односно директорот на научниот институт 

V ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ИЗБОР 

Член 42 
Наставно-научниот совет на факултетот изборот на кандидатите го 

врши доколку се присутни две третини од вкупниот броЈ на неговите 
членови 

Наставно-научниот работник, односно соработникот на факултетот 
е избран ако добие мнозинство на гласови од вкупниот броЈ членови на 
наставно-научниот совет 

Ако при изборот на наставно-научен работник и соработник во-
повисоко звање кандидатот не го добие потребното мнозинство, повторно 
се гласа за избор во звањето во кое се наоѓа , I 

На наставно-научните работници и соработниците кои не се 
избрани во повисоко звање, односно преизбрани во истото звање, им 
престанува работниот однос 

Член 43 
' Во изборот односно преизборот во научни и соработнички звања на 

работниците во научните институти, учествуваат претставници на 
вработените во научни звања во советот, а одлуките се сметаат за 
донесени доколку за нив гласало мнозинството од овре претставници 

На научниот соработник, вишиот научен соработник и научниот 
советник, кои нема да бидат избрани, односно преизбрани во научно 
звање, им^Нреетанува работниот однос 

Научниот советник, после првиот преизбор, не се преизбира 

Член 44 
Наставно-научниот совет односно советот одлучува за изборот по 

предлогот на рецензентската комисија 
Ако наставно-научиот совет, односно советот не изврши избор, се 

распишува нов конкурс 

VI. УЧЕСТВО НА ИСТАКНАТИ СТРУЧЊАЦИ ОД 
СТОПАНСТВОТО И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
в о ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА И НАУЧНОИСТРА-
ЖУВАЧКАТА РАБОТА 

Член 45 
Заради презентирање на научните ,достигања, истакнати стручњаци 

од стопанството и од општествените дејности можат да учествуваат во 
изведувањето на одделни задачи од наставно-научните дисциплини, 
односно да учествуваат во научноистражувачката'работа на начин и под 
услови рџредертени со статутот на организацијата за високо образование и 
организацијата за Научноистражувачка дејност 

Лицата од став I на ОВОЈ член можат да се избираат во наставно-
научни, научни и соработнички звања ако ги исполнуваат, условите 
определени со Законот и со ОВОЈ Правилник 

VII. ПРЕОДИВ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Со деЖЈтѕ'на влегувањето во сила на ОВОЈ Правилник престанува да 

важи Самоуправната спогодба за усогласување - на условите, 
критсриумита постапката и начинот за избор во зва^а на Универзитетот 
' Св Кирил и Методиј" во СкопЈе од ноември 1986 година., 

Член 47 
ОВОЈ Правилник влегува во сила осмиот ден од денот н.1 

објавѕ нањетаВо.Службен весник на Република Македонија 

Р е к т о р 

Проф.д-р Александар АНЧЕВСКИ, с.р. 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението Трег 
бр 14933/99, ла регистарска влошка бр. 020231737-8-09-
000, по запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 

ГоплификациЈа - Битола, ТоплификацпЈа - Одржување 
ДООЕЛ - Скопје, ул "Лондонска" бб 

Дејности 33 20, 40 20, 40.30, 45 41, 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, 45 50, 51.51, 51.52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 
51 57, 51 65, 51.70, 52.74, 55 30/2, 60 24, 60 30; 63 21, 
72 20, 72 30, 72 60, 74 12, 74 14, 74 20/2, 74 20/3, 74 30, 
74 84, поправка и преглед на мерачи за количина на 
топлина односно топлинска енергија, производство и 

дистрибуциЈа на топлинска енергија 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје (529) 

Основниот суд во Битола, со решението П трег бр 
493/99 на регистарска влошка бр 006502, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирмата "Фабрика 
за преработка на овошје и зеленчук“ АД Битола 
Новата фирма гласи Фабрика за преработка на 

овошје и зеленчук "ВИТАПЕЛЛА" АД Битола, ул 
"Новачки пат“ бб, Битола 

Од Основниот суд во Битола (296) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Со решението Згф. бр. 48/99 од 15.4.99 год. во реги-

старот на Здруженијата на граѓани и фондации што се 
водат при Основниот суд во Штип под реден бр. 48 за 
1999 година, се запишува: - Карате клуб Партизан -
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „АС-
НОМ“ бр. 33 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (5) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З . Г. број 350/99 
од 10. 12. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Јога - друштво - Скопје со седиште 
во Скопје со својство на правно лице од 17. 06.1981 год. 
сеј во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
609 се запишува здружението на граѓани Јога - друштво 
- Скопје со седиште во Скопје на ул. „Лермонтова" 16, 
кое го застапува неговиот претседател Јосиф Грозда-
нов од Скопје. ' 1 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. ' (866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3 . Г. број 915/99 
од 14. 12. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 613 се запишува здружението на гра-
ѓани Авто мото клуб Топ спорт, со скратено име АМК 
ТС, со седиште во Скопје на ул. „Козара“ број 64/2-7. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Зоран Мраковски . 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на унапредување на спортскиот автомоби-
лизам и мотоциклизам, оформување на квалитетни 
спортисти и спортски педагози, учество на меѓународни 
и др. спортски натпревари, подготвување на спортските 
автомобили, моторцикли и картинзи за успешен настап 
на натпревари, организирање во земјата и странство 
како и соработка со АМСМ и други клубови во градот и 
Македонија. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 14. 12. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (867) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 917/99 
од 13. 12. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 583 се запишува здружението на гра-
ѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „МУЛТИКУЛ-
ТУРНА ВИЗИЈА“, со седиште во Скопје на ул. „Коста 
Абрашевиќ“ број 30-а. 

- Лице овластено да го застапува здружението с 
неговиот претседател Зекирија Ибрахими. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на унапредување на правата на граѓаните 
кои се однесуваат на сферата на културниот и духов-
ниот живот, зачувување на културните и духовните 
вредности на граѓаните во РМ, да ја одржува и унапре-
дува соработката со сите здруженија и организации во 
земјата и надвор од неа кои се со иста или слична цел 
како и организирано да дејствува за сите прашање кои 
се од интерес и важност на своите членови и на граѓа-
ните, а кои се однесуваат на културниот и духовниот 
живот. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 426/99 
од 10. 12. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Хуманитарна организација „КАМ-
СОНЦЕ" со скратено име X. О. „КАМ-СОНЦЕ" со 
седиште во Скопје со својство на правно лице од 09. 06. 
1995 год. се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Л. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
608 се запишува здружението на граѓани Хуманитарна 
организација „КАМ-СОНЦЕ" со скратено име X. О. 
„КАМ-СОНЦЕ" со седиште во Скопје на ул. „Лука 
Геров“ бр. 12/14, кос го застапува неговиот претседател 
Раиф Сељадин од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З. Г. број 906/99 
од 30. 05. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 587 се запишува здружението на гра-
ѓани ВАТЕРПОЛО КЛУБ „МЛАДОСТ’ - „РАБОТ-
НИЧКИ“4 со скратено име В КМ Р - Скопје со седиште 
во Салата на Кошаркарски клуб „Годел Работнички“ 
во Градскиот парк. 

- Лице оштетено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Миодраг Атанасовски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развој на ватерполо спортот, создавање 
на услови за опфат на поголем број граѓани, унапреду-
вана на стручната работа на клубот, како и соработка 
со Министерството за млади и спорт на Република Ма-
кедонија, Сојузот на спротовите на Град Скопје, Маке-
донскиот олимписки комитет. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 30. 11. 1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (870) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З. 
Г бр. 313/99 од 31 5.1999 година го заггиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Туристички сојуз на Македонија 
со седиште во Скопје со својство на правно лице од 
12 03 1953 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на гаѓани и фондации 

И Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 261 се запишува здружението на граѓани „ТУРИ-
СТИЧКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА44 со седиште во 
Скопје на ул. „Маршал Тито“ бр. 39, кое го застапува 
неговиот претседател Киро Николовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 334/99 од 08.12.1999 година го запиша следно-
то: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани „Друштво за моторни возила на 
Република Македонија“ со седиште во Скопје со свој-
ство на правнб Лице од 18.12.1997 год. се во согласност 
со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

П Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 603 се Запишува здружението на граѓани „ДРУ-
ШТВО ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА“ со седиште во Скопје - Машински, 
факултет, Карпош II б.б. кое го застапува неговиот 
претседател Проф. д-р Тодор, Давчев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З. 
Г. бр. 901/99 од 16.12.1999 година го запиша следното: 

I. во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации- под Рег. број 619 се запишува здружението на 
граѓани „Заедница на Македонците со исламска рели-
гија во Македонија44 со седиште во Скопје на ул. „Ва-
сил Ѓоргов44 б.б. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Џеват Ѓулиоски. 

II Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на зачувување на македонскиот национа-
лен идентитет на Македонците со исламска религија, 
културната и националната приредба на исламизира-
ните Македонци, еманципација на Македонците со ис-
ламска религија, организирање културни манифеста-
ции и истражувања од областа на етничкото народно 
Творештво, фолклорно, историско и етнолошко, 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 16.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (873) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З. 
Г. бр. 374/99 од 16.12.1999 година го. запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани „Здружение на наставниците по 
германски јазиќ И книжевност на Република Македо-
нија“ со седиште во Скопје со својство на правно лице 
од 05.06.1998 год. се во согласност со Законот за здру-
женија и граѓани и фондации. 

II Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 622 се запишува здружението на граѓани „ЗДРУ-
ЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ГЕРМАНСКИ 
ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА“ со седиште во Скопје на ул. „Орце Ни-
колов“ бр. 155-а Центар за странски јазиќ, кос го за-
станува неговиот претседател Инчевска Ружа. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (874) 

Основниот суд Скопје ! - Скопје, со решението З 
Г. бр 622/99 од 24.09.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ Бо-
речки клуб Скопје со скратено име СД „ВАРДАР“ Бо-
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речки клуб со седиште во Скопје со својство на правно 
лице од 25.09.1974 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

И Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 463 се запишува здружението на граѓани Спортско-
то друштво „ВАРДАР“ Боречки клуб Скопје со скра-
тено име СР „ВАРДАР1 Боречки клуб со седиште во 
Скопје на улица „КеЈ 13 Ноември“ б.б. кое го застапу-
ва неговиот претседател Александар Атанасовски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З. 
Г. бр. 270/98 од 17.12.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Академски ватерполо клуб „Сту-
дент - Скопје“, со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 06.04.1995 год. се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации. 

П Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дацни при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 624 се занишува здружението на граѓани Академ-
ски ватерполо клуб „СТУДЕНТ4 - Скопје со седиште 
во Скопје на ул. „Пиринска" б.б. барака 7, Карпош 2, 
кое го застапува неговиот претседател Борис Петров-
ски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З. 
Г. бр. 276/99 од 17.12.1999 година го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Академски пинг-понгарски клуб 
„Студент“ - Скопје, со седиште во Скопје со својство 
на правно лице од 28.11.1996 год. се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

П Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
бр. 625 се занишува- здружението на граѓани Академ-
ски пинг-понгарски клуб „СТУДЕНТ4 - Скопје со се-
диште во Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, 
Карпош 2, кое го застапува неговиот претседател Бо-
рис Брсаковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (877) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 45/99 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на граѓани - Стрелачки клуб „Ко-
чани44 од Кочани, која ќе се користи со скратено име 
СКЈС „Кочани“, со седиште на ул. „Лазар Андонов44 бб 
- Градски стадион Кочани Западна трибина во Кочани. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет со трети лица е Јакимов 
Бранко - претседател на здружението. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на координирање и усогласување на програм-
ските активности со општинскиот стрелачки сојуз, 
вршење масовна обука на оспособување на граѓани за 
ракување со оружје и прецизно стрелање, стручно 
оспособување и воспитување На своите членови и 
истите да се вклучат во квалитетен спорт и други актив-
ности од областа на стрелаштвото. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 22.12.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (43889) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 
14/99 од 14.01.1999 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува во регистарот на граѓани и фондации да 
се пререгистрира здружението - Доброволно противпо-

жарно друштво - Св. Николе, кое е основано заради 
унапредување на доброволното противпожарство и 
заштита од пожари. 

Здружението ќе дејствува на територија на Опш-
тина Св. Николе. 

Од Основниот суд во Св. Николе (43887) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег 
ЗГбр 222/99 од 14.ХИ 1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението Тајквондо клуб 
"Скопје" - Скопје, со седиште на клубот во Скопје во 
ДГС Партизан - "Орце Николов“ 

Основните цели и задачи на клубот се- поттикнува-
ње, омасовување, развој и унапредување на Тајквондо 
спортот, координирање и усогласување на програм-
ските активности на членовите на клубот, води грижа 
за квалитетот и своите членови и нивно перманентно 
учество на сите Тајквондо натпревари и манифеста-
ции, води грижа за објектите во кои Ја одвиваат своја-
та основна дејност - тренингот, се грижат за унапре-
дување на здравствената заштита на Тајквондистите, 
објавува и други работи кои се дозволени со закон, 
учествува и Организира државни и меѓународни нат-
превари од пријателски и официјален карактер, разви-
ва соработка со сите ТаЈквондо клубови во државата. 

Тајквондо клубот "Скопје" - Скопје со денот на запи-
шувањето во регистарот се стекнува со својство на 
правно лице 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (44299) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. броЈ 933/ 
99 од 16.12.1999 година, го заниша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. број 621 се запишува здружението на 
граѓани Хуманитарна организација ,,БЕЗ ГРАНИЦИ“ 
со седиште во Скопје, на ул. „Џумајска" бр. 46. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Александар Јовановиќ од Ско-
пје. 

П. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на собирање помош од земјата и странство 
заради тешката социјална и материјална положба на 
граѓаните и распределба на истата на оние на кои им 
е потребна, да соработува со државни, стручни, науч-
ни и општествени органи и организации на Република 
Македонија, да соработува со Црвениот крст на Р. Ма-
кедонија, организира разни културни активности, кон-
церти, приредби и сл. како и да го омасовува своето 
членство на организацијата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 16.12.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (878) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 175/ 
98 од 14.12.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани „Сојуз на борците од Народноо-
слободителната и антифашистичката војна на Македо-
нија 1941-1945 - Општински одбор „ЦЕНТАР“ со 
скратено име ОО на СБМ ЦЕНТАР, со седиште во 
Скопје, со својство на правда? лице од 16.01.1991 год. 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани 
и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. 
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број 615 се запишува здружението на граѓани „СОЈУЗ 
на борците од Народноослободителната и антифаши-
стичка војна на Македонија 1941-1945 год. - Општин-
ски одбор ЦЕНТАР“ со скратено име ОО на СБМ 
ЦЕНТАР со седиште во Скопје, на ул. „Св. Климент 
Охридски“ б.б. кое го застапува неговиот претседател 
Киро Телевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (879) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 259/99 
од 12.01.2000 година над Ученичката задруга "Дру-
гарче“ од с. Кукуречани дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-71515 при ЗПП Филијала - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола (2301) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со З.Г. број 839/ 
99 од 17.11.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. број 568 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на наставници по техничко образо-
вание на град Скопје „КОНСТРУКТОР“ со седиште 
во Домот на техничка култура на Скопје, Бул. „Пар-
тизански Одреди“ бр. 99. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Владо Крстевски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на едукација на педагозите и унапредување 
на техничката култура низ организиран воспитно 
образовен процес на знаење особено за учениците од 
основното образование, учество во слободни технички 
активности во училиштето, Домовите за техничка кул-
тура, семинари и сл. учествува во разни општински и 
градски манифестации, организирање на соработка со 
организациите во градот, републиката и пошироко, 
како и пошироко запознавање на наставниците во до-
стигнувањата на науката и техниката. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 17.11.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (880) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со Ф. број 925/90 
од 6.12.1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. број 601 се запишува фондацијата „ЗА 
ЕДИНСТВО И РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА“ со седиште во Скопје, на ул. „Орце Нико-
лов“ бр. 90/5. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
дД-р Василка Поповска - Треневска и Џорџ Марк Рај-
нов од САД. 

II. Работата и активностите на фондацијата ќе се 
однесуваат на придонес за економскиот развој на Ре-
публика Македонија, заштита на мМакедонските чо-
вечки ,и природни ресурси и презентација на истите во 
странство, привлекување приватни инвеститори за 
проекти од стратегиски интерес за РМ, подржување 
национални претприемачи за социјална и професио-
нална интеграција на инвалиди и создавање конкретни 
алтернативи за подобрување на состојбата на лица -
бездомници. 

- Фондацијата стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 06.12.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (881) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ог.бр.12/99 од 10.11.1999 година е 
отворена стечајна' постапка над должникот ПТУП 
"Тојта - Комерц“ од Гевгелија, со седиште на ул.“Петар 
Мусев“ бр. 41 и жиро сметка број 41610-601-39320 но 
истата не се спроведува поради немање на имот кој би 
влегол во стечајна маса и веднаш се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44071) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на ОВОЈ суд Сг.бр.11/99 од 29.11.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПП "Алфа 
продукт“ од Гевгелија, со седиште на ул.мМакедонија" 
бр. 6 и жиро сметка број 41610-601-5418 при ЗПП -
Гевгелија но истата не се спроведува поради немање на 
имот за формирање на стечајна маса и веднаш се 
заклучува 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник ќе се брише од регистарот на претпријатија 

Од Основниот суд во Гевгелија. (44072) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.137/96 од 23.12.1999 година, П П Ш 
"Китка" од Скопје е заклучена стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо, и мало 
"Китка" од Скопје, со седиште на ул."Чаирска0 бр. 89 л 
жиро сметка 40100-601-24560 се заклучува 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44186) 

Основниот, суд во Битола со решениево Ст.бр. 
250/99 од 24.12.1999 година над ПП "Јато компани“ од 
Битола, ул."Панде Кајзерот" бр. 10 дејноста трговија 
со жиро сметка 40300-601-85504 при ЗПП филијала 
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (130) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Сг.бр.82/97 од 22.12.1999 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот "Стандард -
Трејд“ - Претпријатие за производство, трговија и 
услуги од Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1404) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 238/99 
од 24.12.1999 година над ПП "Мак-дем-пром" од 
Битола, ул."Сараево" бр. 6 дејности трговија и услуги 
со жиро сметка 40300-601-67752 при ЗПП Филијала 
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
зсаклучи. 

Од Основниот суд во Битола (134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.56/99 од 27.12.1999 година, е отворена 
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стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет увоз-извоз "Хеад ми“ 
ЦО - СКОПЈС, со седиште на ул."Руди Чајевац" бр. 27/1 и 
киро сметка 40100-601-133310 и регистарска влошка 
бр 1-20258-0-0-0 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет увоз 
извоз "Хеад ми“ ЦО од Скопје, се заклучува. 

Да се објави огласот на огласнатата табла во судот и 
во "Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар КОЈ се води при ^вој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет Ст. бр. 181/99 од 16.12.1999 
година е отворена стечајна постапка над ПТП „НЕФ-
ТЕН-ПРОМ" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на должникот 
и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведено-
то решение ср жалба преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението вс^„Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (83) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние на стечајниот совет Ст. бр. 178/99 од 20.12.1999 
година е отворена стечајна постапка над ДТ „БАСФ" 
увоз-извоз Ѓорѓе и Елеонора Пириклиеви јтд од Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведено-
то решение со жалба преку Основен суд Струмица до 
Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по обја-
вувањето на решението во4„Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (121) 

Основниот суд во Битола со решение СТ. бр. 251/99 
од 29.12 1999 година над Претпријатието за трговија и 
услуги увоз-извоз, Битола, „АСУАНА ТРЕЈД“ ул. 
„Цветан Димов“ бр. 167, жиро сметка бр. 40300-601-
80277 со дејност трговија на мало отвори стечајна по-
стапка не Ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (502) 

Основниот суд во Битола со решение СТ. бр. 245/99 
од 28.12.1999 година над ПретприЈатието во приватна 
сопственост, услуги, трговија на големо и мало увоз-
извоз „ДИМИ КОМПАНИ“ со седиште во Битола ул. 
„Славко Лумбарко" бр. 13, со дејност трговија на ма-
ло, жиро сметка 40300-601-27380 при ЗПП Битола 
отвори стечајна постапка не ја споведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (503) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 233/99 
од 29.12.1999 година на Претпријатието за производ-
ство, -услуги и промет на стоки на големо и мало 
„ВАС-ЛИЈ-МЕН КОМЕРЦ“ експорт-импорт, Битола, 
ул. „Широка“ бр. 6, со дејност трговија на мало, жиро 
сметка 40300-601-63085 отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (504) 

Основниот суд во Битола со решение СТ. бр. 253/99 
од 24.12.1999 година над Трговско-производното и ус-
лужно претпријатие „03-ТРАДЕ - ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ“ Битола со седиште на ул. „Милтон Манаки“ 
бр. 30/11 со жиро сметка 40300-601-72504 со дејност 
трговија на мало отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (506) 

Основниот суд во Тетово објавува дека рочиштето 
за поднесување извештај од страна на стечајниот 
управник, а во врска со предметот за отворената сте-
чајна постапка над АД ,,АВТОПРОГРЕС ТЕМИН" 
ДООЕЛ Тетово, е одложено и истото е определено 
повторно за ден 27.01.2000 год. во 12,00 часот, сала 
бр. II. 

На тоа рочиште стечајниот управник ќе поднесе из-
вештај за економско-финансиската состојба на дол-
жникот и за причините на таквата состојба. Се пови-
куваат да присуствуваат доверителите, претставниците 
на вработените, на Министерството за стопанство и 
финансии, а на кои ќе им биде дадена можност да се 
произнесат по повод извештајот на стечајниот управ-
ник. 

Од Основниот суд во Тетово. (507) 

Основниот суд во Куманово од 17.12.1999 година, 
објавува дека со решение Ст. бр. 6/99 од 15.12.1999 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
АД „МАЛИНА“ од Крива Паланка, со седиште на ул. 
„Маршал Тито“ бр. 64, со жиро сметка 40910-601-2031 
која се води при ЗПП филијала Куманово, експозиту-
ра Крива Паланка. 

За стечаен судија се определува Стојман Димков-
ски - член на стечаен совет. 

За стечаен управник се именува Станоја Груевски 
од Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 100 дипло-
миран ветеринар, телефон 575-113 - работа, и 375-964 
дома. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавување на огласот во „Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот, како и 
разлачните права на недвижност на должникот, што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) и раз-
лачните права на недвижностите што се запишани во 
јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да 
ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да 
го означат предметот на кој постои разлачниот право 
начинот и основот за засновање на тоа право, како и 
обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обв-
рски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише 
во трговскиот регистар, јавните книги во кои се запи-
шани врз недвижностите (катастарот) како и правата 
од индустриска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа Собир на доверители 
за испитување и утврдување на пријавени побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверители (изве-
штајно рочиште) за ден 23.02.2000 година, во 9,00 ча-
сот, соба бр. 7ЛП при Основен суд Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово. (509) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
66/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие-
то за книговодствени услуги „АВИСТА“ ПО Неготи-
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но, ул. „Марката“ бр. 22, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (510) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
65/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППУ „19-ТИ 
ЈАНУАРИ“ с. Росоман - Кавадарци, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. ' (513) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
64/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПУТП „ЛО-
ЗА“ увоз-извоз, ЦО Кавадарци, ул. „Ќиро Каракулев" 
бр. 2, но истата не се спроведува поради немање икот 
на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (514) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
63/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП „ДЕЛ-
Ф И Н А ДОО експорт-импорт, Кавадарци, ул. „Егеј-
ска“ бр. 18, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (517) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
61/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП ,ДИН 
КОМЕРЦ“ ЦО експорт-импорт, Кавадарци, ул. „Ило 
Костов“ бр. 27, но истата не се спроведува поради не-
мање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (518) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
60/99 од 27.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТП „МАК 
ПОБЕДА“ ПО увоз-извоз, Демир Капија, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (520) 

Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
59/9,9 од 16.12.1999, година, објавува дека се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТП „ЕУРО-
МАК КОМПАНИ“ ПО. експорт-импорт, Кавадарци, 
бул:,^,Македонија“ бр,^44,но истата не се спроведува 
подади^емање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (522) 

'Основниот суд во Кавадарци со решение Ст. бр. 
58/99 од 09.12.1999 година, објавува дека се отвора сте-
чајна0 постапка над стечајниот должник ТП „АЛ-
ХРИС" ТП Кавадарци, ул. „Ило Костов“ бр. 26, но 
истата -не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот! 

Со решение на овој суд СТ бр. 513/96 од 16 12.1999 
година се заклучува стечајната постапка над стечај-
ниот должник ПП „ФРИГОЕВРОПА" Кавадарци, ул. 
„Едвард Кардељ“ бр. З/П/6. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (524) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 58/99 од 15.12.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП „Пинчар-
ци-96" увоз-извоз п.о. Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот над должни-
кот, заради што и се заклучи. 

Доверителите мораат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд - Струмица 

до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (525) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 173/99 од 29.12.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поеди-
нец „Ацо Благој Ѓоргиев“ - т.п. Струмица од Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот над должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд - Струмица 
до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (530) 

Со решение на Стечајниот совет Ст. бр. 179/99 е 
отворена стечајна постапка над ПТ „Горхан" од Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение со жалба преку Основниот суд -
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во Службен весник 
на РМ. 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (531) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 183/99 од 15.2.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППКТ "Ро-ко“ 
од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот над должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд - Струмица 
до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (541) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 169/99 од 24.11.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТ на големо 
и мало ц.о. увоз-извоз „Бригит" Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
над должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд - Струмица 
до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Сл. весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (542) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 170/99 од 21.12.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДОО 
„ПРИМА“ п.о. увоз-извоз Струмица, но е одлучено 
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истата да не се спроведува поради немање имот над 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд - Струмица 
до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (543) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
- Струмица под Ст. бр. 161/99 од 15.12.1999 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП „Бис-Ко-
мерц" п.о. увоз-извоз Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот над должни-
кот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение, преку Основниот суд - Струмица 
до Апелациониот суд - Штип, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Сг. бр. 53/99 од 21.12.1999 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, промет на големо и мало „БОЛИДАС" ЦО 
Скопје со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18 и 
жиро сметка број 40100-601-136307, па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие за производство 
промет на големо и мало „БОЛИДАС" ЦО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од судскиот регистар на претпријатија при 
овој суд. . 

Од Основен суд Скопје I - Скопје. (512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр. 50/99 од 16.12.1999 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало „ПРИМАТ ТРЕЈД“ експорт-
импорт од Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 5-Б-12/1 и 
жиро сметка 40100-601-299632 и регист. влошка бр. 1-
53287-0-0-0 и истата не се спроведува, па се заклучува. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
„Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основен суд Скопје I - Скопје. (515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг. бр. 783/97 од 4.12.1998 год. е заклучена 
стечајната-ликвидационата постапка над должникот 
Претпријатие за шпедиција, трговија на големо и мало 
„ДОНА“ експорт-импорт - Скопје, ул. „Ѓорѓи Казе-
пов" бр. 16/3-1 и жиро сметка 40120-601-38690. 

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

Од Основен суд Скопје I - Скопје. (521) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд СкопЈе 1-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр. 1204/99 од 01.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "НЕНА-

86" д.о.о. експорт-импорт СкопЈе, ул/'Јани Лукровски“ 
бр. 12/11, со жиро сметка 40110-601-286952. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ташев, 
ул."Зеничка" бр.8 б. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок .од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (882) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1200/99 од 07.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "ДУАЛ" експорт-импорт 
ц.о. Скопје, ул.“Рајко Жинзифов" бр.49 а/6, со жиро 
сметка 40110-601-99613. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ташев, 
ул.“Зеничка" бр.8 б. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 784/99 од 07.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „ДЕМА“ 
ц.о. експорт-импорт Скопје, бул. „Партизански одре-
ди“, бр. 19 со жиро сметка 40100-60Ј-294581, 

За ликвидатор се определува лицето Мимоза Ши-
левска, со стан на ул. бул. „АСНОМ“ број 32/Д/1. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 902/99 од 29.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги ,ДЕН-
МАК-ИНЖИНЕРИНГ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
ул. „Томе Арсов“, бр. 20-а со жиро сметка 40100-601-
372377. 

За ликвидатор се определува лицето Мимоза Пен-
довска, со стан на ул. бул. „АСНОМ“ број 32/1/1. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 967/99 од 03.11.1999 год и на с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги „КАРАНИК" 
Михајло ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. „Ле-
сковачка" бр. 44/1-1/3 со жиро сметка 40900-601-9027. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Дими-
тровски, со стан на ул. „Плоштад Нова Југославија“ 
број 24/5. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1155/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ПАМ-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. 
„Борис Кидриќ" бр. 76 со жиро сметка 41500-601-48545. 

За ликвидатор се определува лицето Павел Тома-
новски од Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје., “ (838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 977/99 од 22.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие „УНИ КОМЕРЦ-ТРАДЕ" д.о.о. 
Скопје, ул. „Никола Русински“ блок 4 лок. 5-6 од 
Скопје со жиро сметка 40120-601-351095. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на ул. бул. „АВНОЈ“ број 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (935) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој рујц Л. бр. 1051/99 од 12.10.1999 година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги „ТО-
БАС 95" п.о. Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 18/9 со жиро 
сметка 40100-601-369018. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, со стан на ул. бул. „АВНОЈ“ број 68/4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (936) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1085/99 од 10.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало новинско-
издавачка дејност и услуги „БАТА-ПРЕСС ц.о. од 
Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 72/105 со жиро 
сметка 40100-603-23488. 

За ликвидатор се определува лицето Владо Атана-
совски, со стан на ул. „Франклин Рузвелт" број 63 а/1-2. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот, 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1023/99 од 03.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги „ЕВРОМАК-КО-
МЕРЦ" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Џон Кенеди“, 
бр. 26/5-1, со жиро сметка 40100-601-93693. 

За ликвидатор се определува лицето Андоновски 
Митко, со стан на ул. „Исаја Мажовски“ бр. 36/11-2. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1206/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам, угостителство и транспорт 
„МАРКО ПОЛО ТРАВЕЛ“ Скопје, ул. „Алпи“, бр. 24, 
со жиро сметка 40100-601-270812. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Атана-
сова, со стан на ул. „Пролет“ бр 1/1-1. 

Се- покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија44 до ликвидаторот со пријава во два примс-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1259/99 од 16.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија „ФЕТАПРО-
МЕТ-95" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Бутелски 
венец“, бр. 102. со жиро сметка 40100-601-348285. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорѓио-
ски, со стан на Бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I т Скопје. (44059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1162/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „ТОМАГ" 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Волгоградска“, бр. 2-3/1, 
со жиро сметка 40120-601-351347. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски 
Илија, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1174/99 од 17.11.1999 година 
е отворена ликвидациона, постапка над должникот 
Трговско друштво Ја трговија и услуги „ЈАСТРА" Ја-
смина ДООЕЛ Скопје, ул. „Сава Ковачевич“, бр. 42/8, 
со жиро сметка 40100-601-282168. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
џиева, со стан на ул. „Сава Ковачевич“ бр. 42/8. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.' 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 903/99 од 14.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија производство и услуги на големо и 
мало „ИБРО-Н" д.о.о. увоз-извоз Куманово, ул. 
„Ужичка“, бр. 8, со жиро сметка 40900-601-46876. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул, „Крсте Мисирков“ бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44102) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 935/99 од 13.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет на големо и ма-
ло со увоз-извоз, „ВЕЛЕТЕКС“ ц.о. Скопје од ул. 
„Рамиз Садику“ бб., со жиро сметка 40120-601-33881. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје., (44103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1234/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за промет на лекови, помошни лековити 
средства и медицински. помагала „БЕЛАДОНА 
ФАРМ" Фљорин ДООЕЛ Куманово ул. „Тоде Мен-
до л“ бр. 47 со жиро сметка 40900-6^)1-14583. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10. ; 

Се покануваат доверителите ла должникот да ги 
пријават своите побарувња во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
,ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. ,. ' 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 3 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. , ; , -

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44105) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1244/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало „КЕЛВИН" 
увоз-извоз, ДОО, Скопје ул. „Мара Междуречка" бр. 
17-а, со жиро сметка 40100-601-72845. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10. 

Се покануваат довиерителите на должникот да ГИ 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 ,месеци од 
денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44107) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1091/99 од 03.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско, услужно претпријатие „СТЕ-
ФОРА" ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. „22" бр. бб, со 
жиро сметка 40110-601-154996. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10. 

Се покануваат доверителтие на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44108) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1195/99 од 30.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за услужни деј-
ности „ИНТЕРДИСКОНТ" увоз-извоз П.О. Скопје, 
ул. „Живко Брајковски“ ламела 3, локал 23 со жиро 
сметка 40100-603-23857. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
приЈават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги немират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44112) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1200/99 од 07.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги ,ДУАЛ" експорт-им-
порт, Ц.О., Скопје, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 49-а/6 
со жиро сметка 40100-601-99613. 

За ликвидатор се определува лицето Илија ,Ташев 
со стан на ул. „Зеничка“ бр. 8-б. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Макеоднија" до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1204/99 од 01.12.1999 година 

е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „НЕ-
НЕ-86" ул. „Јани Лукровски“ бр. 12/11 со жиро сметка 
40110-601-286952. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ташев, 
со стан на ул. „Зеничка“ бр. 8-б. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44188) 

Основниот суд Скопје Ј - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1170/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „ВА-
ВИЛОН" ДОО, експорт-импорт, Скопје, „Маџари -2" 
бр. 30 со жиро сметка 40110-603-20278. 

За ликвидатор се определува лицето Поп-Иванова 
Даница, тел. 626-132, ул. „Павле Илиќ“ бр. 21/16. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена а најдоцна во .рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44190) 

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 должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало увоз-извоз „БИБИ-КОМЕРЦ" д.о. Куманово, ул. 
„Титомитровачка", бр. 2-1/12, со жиро сметка 40900-
601-320015. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јо-
сиф, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 80/1-9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (44290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1272/99 од 17.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за застапување, инженеринг, трговија, 
производство и транспорт „МАКМОТОР-ТРЕИД" 
д.о.о. Скопје, ул. „Лепенец“, бб., со жиро сметка 
40120-601-336700. 

За ликвидатор се определува лицето Велика На-
умовска, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 90/2-8. 

Се покануваат доверителиве на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-



Стр 72 - Бр . 2 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 19 јануари 2000 

вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (271) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1271/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги за 
промет на големо и мало „МИЛЕ ПРОМЕТ“ д.о.о. 
Скопје, ул. „Ѓ. Петров“, бр. 18 Ламела III локал 12, со 
жиро сметка 40120-601-158719. 

За ликвидатор се определува лицето Велика На-
умовска, со стан на бул. ,Дане Сандански“ бр. 90-2/8. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1267/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги „ЕЛКАМ" 
Стефан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „Парти-
зански одреди“, бр. 99/2-4, со жиро сметка 40120-601-
240480. 

За ликвидатор се определува лицето Велика На-
умовска, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 90/2-8. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока. со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 461/99 од 02.04.1999 година е 
отворена .ликвидациона постапка над должникот за 
промет на стоки на големо и мало и обавување увоз-
извоз, на стоки „БОТОС ц.о. Скопје, ул. „Партизан-
ски одреди“, бр. 64-б, со жиро сметка 40120-601-30832. 

За ликвидатор се определува лицето Борче Тодо-
ров, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 17/18, тел: 
231-023. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (282) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1211/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, угостителство и услуги 
,,МЛАДИНА--КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Кеј 13-ти Ноември“, бб. , со жиро сметка 
40100-601-331286. 

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Стој-
ковски, со стан на ул. „Иван Наумов Алајбакот" бр. 31. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 859/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет посредување и услуги 
„ЗЕКО-КОМ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 
„Кримска“, бр. 40-б. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1223/99 од 14.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „ВИБА-ПРОМЕТ" експорт-
импорт, ДОО, Скопје,, ул. „Востаничка“ бр. 50-б, Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-280457. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1118/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „КЕСКИН 
А И К КОЛЕКЦИЈА“ ДОО, експорт-импорт, Скопје, 
ул. ДТЦ Мавровка - приземје бр. 17-6, со жиро смет-
ка 40100-601-280478. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорго-
новски, со стан на Бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2. 
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Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со првава во два 
примерка 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 I - Скопје (516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 874/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги 
„МОНДИ" ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Свети-
николска“ бр. 29, со жиро сметка 40100-601-267082. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1090/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало „МАКЕ-
ДОНСКА КНИГА - 32" ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. 
,Даме Груев“ бр. 28, со жиро сметка 40100-601-125002. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ де ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1097/99 од 23.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжинеринг, маркетинг, проектира-
ње и промет „ЕМАГ ИНВЕСТ ИНЖИНЕРИНГ" 
увоз-извоз, ЦО, Скопје, бул „Кочо Рацин“ бр. 18/15, 
со жиро сметка 40100-601-331975 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1099/99 од 23.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и прои-
зводство „МЕЦОФОРТЕ" ЦО, увоз-извоз, Скопје, ул 
„Црниче“ бр. 14 б, со жиро сметка 40120-601-73933. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерна 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 I - Скопје. (533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1024/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз на патници и стока, трговија, 
угостителство и туризам „ВАРДАР ЕКСПРЕС“ ЦО, 
Скопје, ул. „Петре Георгиевски“ бр. 41, со жиро смет-
ка 40100-601-70515. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Пе-
тров, со стан на ул. „Симеон Кавракиров" бр. 4/5. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1163/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и прои-
зводство на конфекција „БОРСАЛИНО" експорт-им-
порт, ДОО СкопЈе, ул. „Костурска“ бб, со жиро смет-
ка 40100-601-113564. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1101/99 од 03.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало, услуги, за-
стапување и посредување ,Д.К.Г." експорт-импорт, 
ДОО, Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4/9, со жи-
ро сметка 40100-601-402251. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4. 
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Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (435) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1127/99 од 30.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка' над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „ФА-
ЕН КОМПАНИ“ ЦО експорт-импорт, Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 7, со жиро сметка 40100-601-208028. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (439) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 994/99 од 28.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и производство „ПАНТО-
МАК“ ДОО, експорт-импорт, Скопје, ул. „Јабланица“ 
бр. 51, со жиро сметка 40100-601-90782. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тров, со стан на ул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1226/99 од Л . 12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за трговија, производство и услуги 
„КОДЕКС-КОМЕРЦ" Љупчо, Зоран и др од Скопје, 
ул. „503" бр 1, со жиро сметка 40110-601-194268. 

За Ликвидатор се определува лицето Ефтим Пе-
тровг со стан на бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4'. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите Побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два 
примерка 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 I - Скопје. (446) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1130/99 од 16.11,1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, производно, услужно претпријатие и Авто 
школа „ФОРТУНА М-Н" д.о.о., ул. „50-та Дивизија“ 
бр. 20 со жиро сметка 40100-601-25269. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1134/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, посредување и 
услуги „СОЛЕЈ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „512" 
бр. 4-а со жиро сметка 40100-601-368617. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1235/99 од 16.12.1999 година 
с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги „ИСКРА-М" ц.о. 
Скопје, Бул. „АВНОЈ“ бр. 68/14 со жиро сметка 40100-
601-332582. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1288/99 од 21.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за увоз-извоз, промет на големо и мало 
„ДАДИ КОМЕРЦ“ ц.о. Скопје, ул. ,ЈПодграѓа" бр.41 
со жиро сметка 40100-601-79024. 

За ликвидатор се определува лицето Ленче Митро-
виќ, со стан на ул. „Ѓеорѓи Сугаре" бр." 2/2-33. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување во рок од 30 дена по објаву-
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вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (538) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1137/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„АЛАН“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 36/1-12 со жиро сметка 40100-601-220692. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1138/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Заш-
титно, производно, услужно, трговско претпријатие на 
големо и мало „М.Г.С КОМПАНИ“ д.о.о., ул. „Антон 
Панов“ бр. 6/37 со жиро сметка 40110-603-24214. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (540) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште п тоа ливада на 
КП 2736 дел на м в "Доброво" класа 6 во површина од 
1659 м2 В ливада на КП 2736 дел на м в "Доброво" 
класа 5 во површина од 2556 м2 и двете заведени во по-
седовен лист бр 279 за КО Ресен, сопственост на 
продавачот Насуфовски Мемед Кенан за цена од 
217 000,00 денари 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул "Ленинова" бр 67, Ресен 

(711) 

Стојаноски Борис од Велес ул. „Андов Ќурков" број 
53, врши продажба на својот недвижен имот кој се на-
оѓа во општина Долнени заведен во поседовен лист број 
246 за КО Долгаец, број на парцела 2511 место викано 
„Тумба“, ливада класа 4 површина 645 м2, недвижен 
имот заведен во поседовен лист број 374 за КО Ко-
стинци број на парцели 107 место викано „Затока", 
нива класа 2 површина 2929 м2, број на парцела 339 
место викано „Дунје нива“ класа 4 површина 2247 м2, 
број на парцела 481 место викано „Затока" ливада 
класа 1 површина 1205 м2, и број на парцела 915 место 
викано „Шиклевица“, ливада класа 3 површина 1200 м2 

и недвижен имот заведен во поседовен лист број 94 за 
КО Сливје број на парцела 350 место викано „Раскла-
пија" нива класа 4 површина 2936 м2, а продажната цена 
изнесува 100.000 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во „Службен весник на 
Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Славејко“ 
број 8, Прилеп (9) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 311 
на м.в. „Ограде", ов. градина 4 класа, со површина од 
496 м2, опишано по ПП. бр. 1015 на КО Џепчиште, за 
цена од 150.000,00 денари сопственост на Ѓорѓевски 
Трпков Димитрија од Гостивар ул. „М. Угрин“ бр. 56. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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 Наип Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(10) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 385/ 
1 на м.в. „Котор", ливада 3 класа, со површина од 701 
м2, опишано по ПЛ. бр. 390 на КО Теново, за цена од 
70 000,00 денари сопственост на Мустафи Асана Шаип 
од с Теново - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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. I 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(И) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 385/ 
3 на м.в. „Доња ограда“, ливада 3 класа, со површина 
од 1363 м2, опишано по ПЛ. бр. 26 на КО Теново, за 
цена од 140.000,00 денари сопственост на Мустафи Ба-
драмов Саќип од с Теново-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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. 4 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 385/ 
2 на м.в. „Више Ограде", ливада 3 клаА, со површина 
од 701 м2, опишано по ПЛ. бр. 237 на КО Теново, за 
цена од 70.000,00 денари сопственост на Мустафи 

Асана Абдуламил од с. Теново - Тетово. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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 Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

^ ^ ^ ^ “ (13) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 1489 
на м.в. ,“,Село" ов. градина 3 класа, со површина од 744 
м2, на КО Желино, опишано по ПЛ. бр. 997 за цена од 
320.000,00 денари сопственост на Хасани Шасивара Ре-
фик од с Желино - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок ,од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да сс изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(14) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 4855 
на м.в. „Дреновец" пасиште, 5 класа, во површина од 
2605 м2 опишано по ПЛ. бр. 10774 на КО Тетово, за 
цена од 120.000,00 Денари сопственост на Андриевиќ 
Живко Стеван од Тетово ул. „Бл. Тоска“ 1-30/7. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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 Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(15) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 8/87, место викано „Горно поле“, класа 5 со 
површина од 1920 м2, во КО Бањица, сопственост на 
Зендели Абдулџемил и Хашиме од Гостивар, за цена од 
192 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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 Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски“ бб во 
Гостивар. (16) 

Мирчески Трајче од Прилеп ул. „Блаже Цанески“ 
број 65 врши продажба на својот недвижен имот-нива 
заведен во поседовен лист бр. 1769 за Катастарска опш-
тина Прилеп 2, број на парцела 692/3 место викано „По 
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воденици“, нива класа 3 со вкупна површина 2000 м2, а 
продажната цена изнесува 50.600 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во „Службен весник на 
Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Славејко“ 
број 8, Прилеп. (17) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје на К.П. 
број 13328 со површина 10378 м2, во К.О. Велес, викано 
место „Лавор", нива 4 класа, сопственост на Танев Бла-
гој од Велес, за цена од 5.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници, и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Миодраг Стојановски, на ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 4, Велес. (18) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Кавадарци 
1 (вон), КП-7735, план - 014, скица - 014, в. место -
„Глувчовец", култура-лозје, класа - 3 со површина од 
2785м2 и тоа 2/4 (две четвртини) идеален дел од површи-
ната во сопственост на Миле Крстев од Кавадарци, 
видно од имотен лист бр. 1673 за цена од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. 
Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. (21) 

Се продава земјоделско земјиште во-КО Богомила, 
сопственост на Трајковски Илија од с. Богомила и тоа 
култура - овошна градина, класа 3, КП 55, план 64, м.в.. 
„Село“, со површина 350 м2, заведена во поседовен лист 
број 628 за КО Богомила. 

Наведениот имот се продава за цена од 5.000,00 де-
нари. 

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. Се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени понуди 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нота-
рот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се 
заинтересирани за купување. (24) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива, класа 5, на 
КП 8 8 / 1 0 , во површина од 4 8 0 0 М 2 во мв „Капина“ што се 
води во Поседовен лист бр. 88 од 22 09.1999 годниа, за 
КО Смилевци, сопственост на Ордан Петрушевски од 
Прилеп и Димитрие Петрушевски од Скопје, во износ 
од 1 5 0 0 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што сс продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Сл. весник на Република Македони-
ја“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото'на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Славјанка Андреева со седиште во Ве-
лес на ул. „Борис Карпузов" бр. 2. (64) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кое се наоѓа на КП. број 1035, план/ски ца 10/34 на место 
викано „ПЕЈА", нива, класа 3, во пов. 922М2. Недвиж-
ниот имот кој се продава е евидентиран во Поседовен 
лист броЈ 186 за КО-Колари, чиј продавач е Зендели 
Мече, за купопродажна цена од 40.000,00 (четириесети-
лјади денари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чија недвижност граничи со недвиж-
носта 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. 

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
Ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул „Санде 
Штерјоски" број 13-Кичево. (65) 

Се разменува земјоделско земјиште-нива КП бр. 
1629/1 на МВ „Леске", нива 5 класа во површина од 
1922м2 План Уп. бр. 1103-4065/1 од 07.12.1999 година, 
опишана по ПЛ бр. 665 на КО Доброште, сопственост 
на Зибери вд. Азбиова Азбие за 2/3 две идеални тре-
тини од КП бр. 593/3 на МВ „Река“ овошна градина 5 
класа целата во површина од 1918м2 План Уп. бр. 
07.12.1999 година опишана по ПЛ 652 на КО Доброште 
со сопственост на Алити Ваита Муртезан и Мемети Ва-

ита Љатиф и двајцата од с. Доброште. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, пи-
смено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ бр. 76 
Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште-нива 3/4 три иде-
ални четвртини од КП бр. 506/дел на МВ „Караулица" 
нива 3 класа целата во површина од 5 0 5 9 М 2 План Уп. 
бр. 1 1 0 3 - 4 1 1 7 / 1 од 1 5 . 1 2 . 1 9 9 9 година, опишана по ПП бр. 
209 на КО Радиовце, сосопственост на Хавзиу Камбера 
Ќани, Камбери Јусуфа Енвер и Камбери Јусуфа Ружди 
сите од с. Пирок за вкупна цена од 8 3 4 . 7 3 5 , 0 0 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, пи-
смоно да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Анс Јовановски, ул. „Илинденска“ бр. 76 
Тетово. 

Се продава земјоделско земји! ите-н ива 1/3 идеална 
третина од КП бр. 6783 на МВ „Деребој" нива 1 класа 
целата во површина од 5982м2 План Уп. бр. 1101-2769/1 
од 25.11.1999 година опишана по ПЛ бр. 6783 на КО 
Тетово сосопственост на по 1/2 една идеална половина 
на Иљази Иљаза Идриз и Иљази Иљаза Џемиљ и двај-
цата од Тетово ул. „Ј. Сандански“ бр. 3 за цена од 
578 740,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето, 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, пи-
смоно да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ бр. 76 
Тетово. 

Се продава земјоделско земјишггс-лозје КП бр. 217/2 
на МВ „Мала Плоча“ лозје 3 класа во површина од 297 
м2 План Уп. бр. 1103-4139/1 од 20.12.1999 година опи-
шана по ПП бр. 631 на КО Слатина сопственост на 
Рушани Нуриов Шефки од с. Слатина за цена од 
207.900,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, пи-
смено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.' 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ бр. 76 
Тетово. 

Се продава Земјоделско земјиште-нива КП бр. 2774 
на МВ „Росуње" нива 5 класа во површина од 3 2 4 1 М 2 и 
КП бр. 2775 на МВ „Росуље" нива 5 класа во површина 
од 1620м2 План Уп. бр. 1101-2657/1 од 15.11.1999 година, 
опишани по ПП бр. 93 на КО Беловиште, сопственост 
на Вељановски Сретко од с. Беловиште за вкупна цена 
од 631.931,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ“, пи-
смено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска“ бр. 76 
Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште, нива од 8-ма 
класа што се наоѓа на КП бр. 628/1-3-6, на м.в. „Падиш-
та" во површина од 1629м2, кој имот се води во ПП бр. 
17 на КО Здуње, сопственост на Сулејмани Џумаила 
Рамадан од с. Здуње за цена од 85.000,00 денари (осум-
десетипет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ 
бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, да во 
рок од 30 дена од објавување на огласот во „Службен 
весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотароЈ Виолета Петровска Стефановска од Гости-
вар, ул. „Гоце Делчев“ локал бр. 22. 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Ка-
вадарци, КЛ-2947, дел-1, план-12, скица-584, в. место -
„Веселова Падина“, култура-нива, класа - 2 со повр-
шина од 1944м2 во сопственост на Јордан Соколов од 
Кавадарци видно од Поседовен лист бр. 305 за цена од 
12.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дева од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вее-
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ник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, 
Кавадарци КП-1864/1, култура-лозје, класа-5 со повр-
шина од 9 8 2 0 М 2 и КП-1864/2, култура-пасиште, класа-5 
со површина од 7 2 0 М 2 во м. викано - „Белите Камења“ 
видно од Имотен лист бр. 1116 во сопственост на Лазар 
Кузманов од Кавадарци за цена од 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право .на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Се продава приземен деловен објект построен на 
КП број 1171-24-2, скица бр. 1025, на улица „Браќа 
Гиноски“ бр. 55 во Гостивар, со површина од 50 м , во 
КО Гостивар, заведено во Пл. бр. 2166, сосопственост 
на Огненоски Андреја и Васко од Гостивар ул. „Браќа 
Гиноски“ бр. 55 во Гостивар, за цена од 65.000 ДЕМ -
2.000.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со деловниот 
објект што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски кеј „Б. Единство“ бр. 
41, во Гостивар. 

Се продава градина построена на КП 12963 за КО 
Битола во површина од 6109М2 запишана во ПЛ. 1639 за 
КО Битола за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 
ден. сопственост на Крстевски Атанас од Битола ул. 
,Даме Груев“ бр. 121. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или до нота-
рот м-р., Веселинка Здравава,. Битола, ул. „Мечкин 
камен“ бр. 20, ^ (644) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
8/84-1 градина од 4 класа на м.в. „ЛЕСКА“ во површина 
од 500 м2 и цела к.п. бр. 8/84-1 нива од 5 класа на м.в. 
„ЛЕСКА“ во површина од 460 м2 и двете по П.Л. бр. 
1533 за К.О. Бањица, сопственост на Јованоски Јован 
Душан од с. Д. Бањица, Гостивар, за цена од 250.000,00 
(двеста педесет илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Брат-
ство“ бр. 5-А. (648) 
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Се продава недвижен имот кој претставува- К.П. бр. 
2791/2, нива, на м.в. „Старо лозје“ 6 класа, во површина 
од 2254 м2 и К.П. 2800, нива на м в. „Старо лозје“ 6 
класа во површина од 2486 м2 и двете по П.Л. бр. 290 на 
КО Челопек, сопственост на Бектеши Ариф од с 
Челопек-Тетово за цена од 758.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Те-
тово. (649) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 
586/" на м.в. „Ограде", нива 3 класа, во површина од 
2982 м2 опишано по ПЛ. бр. 1028 на КО Џепчиште, за 
цена од 90.000,00 денари сопственост на Трпевски 
Трпчев Бранислав од с. Џепчиште-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(652) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/12 (една 
идеална дванаесетинка) од ливада на К.П. 3932 дел на 
место викано „Ѓупски рид“ кл. 6 во површина од 826 
мкв, и 1/5 (една идеална петина) од ливада на К.П. 3931 
дел на место викано „Ѓупски рид“ кл. 6 во површина од 
2823 мкв, и двете заведени во поседовен лист бр. 2650 за 
К.О. Ресен, сопственост на продавачот Крстевски То-
дор Симеон од Ресен, за цена од 60.000,00 ден. 

Се повикуваат заедничките сопственици, .сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул., „Ленинова“ ,бр. 67- Ре-
сен. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиштс на 
К.П. 544 на место викано „Петкова Воденица“ кЈКса 4 
во површина од 2388 мкв, заведен во поседовен лист бр. 
79 за К.О. Евла, сопственост на продавачот Гошевски 
Тале Борис од с. Евла-Ресен со живеалиште во Охрид, 
на ул. „Сирма Војвода“ бб за цена од 42.268,00 дсадвд. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со зсмјиштето 
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 прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ре-
сен. (659) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна гра-
дина на К.П. 383 на место викано „Суви Дол“ кл. 4 во 
површина од 3403 мкв, заведен во поседовен лист бр. 
351 за К.О. Евла, сопственост на продавачот Гаџовски 
Мире Кире од Ресен за цена од 178.658,00 ден. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
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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 прифаќањето на понудите да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул, „Ленинова“ бр. 67 Ре-
сен. (661) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево. Парцела број 944 во место викано 
„Поројот“, нива“со површина од 966 м2 во Катастарска 
општина Прждево. 

Сопственост на Петров Методија од Демир Капија 
ул. „Првомајска“ број 12. Цена на продажба 5.850,00 
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“ пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ број. 138, 
Неготино. (668) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Долни Дисан. Парцела број 3112 во место ви-
кано „Салиов Дол“, кива со површина од 2381 м2 во 
Катастарска општина Долни Дисан. 

Сопственост на Весков Душан од Неготино ул. 
„Вида Џекова“ број 22. Цена на продажба 4.810,00 де-
нари. 

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“ пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ број. 138, 
Неготино. (678) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 854 на 
место викано „Ф.Шерит" култура 11000-нива, 5 класа 
со површина од 4097 м2, на КО Коњари, опишано по 
И. лист бр. 45, сопственост на Имери Изет Ферид од 
Дебар, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чије земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на Огласот во „Службен весник на РМ“ 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бб, Де-
бар. (679) 

Се продава 1/2 идеален дел од КП. бр. 395/2, план 
3, скица 4, на м.в. „Шаматица", шума, 4-та класа која 
е со вкупна површина од 8.717 м2, заведена во ГШ. бр. 
492 за КО Требош сосопственосг на Дуали Муарем 
Ѓулфидана од с. Нов Челопек-СО Брвеница, за вкупна 
цена од 610.000,00 денари. 

Се повикува Амети Вежби Ферат од с. Палатица, 
сосопственик на 1/2, идеален дел од гореопишаната 
КП. бр. 395/2, за КО Требош како и сите соседи чни 
земјишта граничат со земјиштето кое се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на Огласот 
во „Службен весник на Република Македонија“ писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимовски, ул. „ЈНА“ број. 10, 
Тетово. “ (680) 

Се продава 1/2 идеална половина од КП. бр. 2592 
план 9, скица 24, на м.е. „Средно поле“, нива 4-та кла-
са, која е с^ вкупна површина од 4.301 м2, заведена во 
ПЈ1. бр. 1405, за КО Челопек сосопственост на Трај-
ковски Трпо Младен од с. Челопек-СО Брвеница, за 
вкупна цена од 15Ој0ОО,ОО денари. 

Се повикуваат сосопственикот како и сите соседи 
чии земјишта граничат со земјиштето кое се продава, 
истите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимовски, ул. „ЈНА“ број. 10, 
Тетово. (681) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа Цела К.П. 
бр. 12^6-нива од 4 класа на М.В. „Ограда“ во површи-
на од 2000 м2 по П.Л. бр. 95 за К.О. Калиште, соп-
ственост на Асани Јакуп Рамис од Тетово за цена од 
100.000 (сто илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14. од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул. кеј „Братство“ 
број 5-А, Гостивар. (682) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП 11974/1, во М.В. „Ајдучка Чешма“, кл. 4, во 
површина од 7959 кг, заведена во ПЛ 15144 за КО Ку-
маново, сопственост (сопс. на 17/20 дела) на Ќостади-

Се продава земјоделско земјиште во КО-Дсбриште, 
Кавадарци, КП-663, план-3, скица - 1 5 , в. место - „Па-
точни лозја“, култура-лозје, класа-2 со површина од 
3420м2 во сопственост на Грозда Стојановска од с. Де-
бриште, Кавадарци видно од Поседовен лист бр. 113 за 
цена од 100.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул. 
„Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето^ овој оглас во „Службен вес-
ник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино-вон. Парцела број 1543 во место 
викано „Ридиште", нива со површина од 5884 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон. 

Сопственост на Пиштолов Димитар од Неготино 
ул. „Партизанска“ број 33. Цена на продажба 
59.310,00 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? пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно ѓо губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ број. 138, 
Неготино. (665) 
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новска Сузана, Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 1-4/ 
3, за цена од 150 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул. „Доне Божинов“ број 
11/3, Куманово. (683) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје построено 
на КП 650/10, во м.в. „Стари дол“, кл. 3, во површина 
од 1738 м2, заведена во ПЛ 344 за КО Куманово, соп-
ственост на Симоновиќ Дичко од Скопје, ул. „Аврам 
Писевски“ бр 53, за цена од 100 денари по метар ква-
дратен. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата во спротивно го губат правото на пр-
венство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул. ,Доне Божинов“ бр. 
11/3, Куманово (684) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
бр. 2595, план 7, скица 38, место викано „Село“, кул-
тура Ливада, класа 1, со површина од 370 м2, заведена 
во ПЛ. бр. 20 за КО Клечевце, Куманово, сопственост 
на Ѓорѓиевски Стојче, Куманово, за цена од 5000,00 
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 Републи-
ка Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ број 
1а, Куманово. , (685) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа. нрва, КП 
број 1381/5, во МВ. „Караорман“, трета класа, во по-
вршина од 606 м2, КО Гевгелија, за цена од 30.000,00 
денари, сопственост на Петков Ѓорѓе од Гевгелија, ул. 
,Димитар Влахов“ бр. 9. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјиште граничи со земјиште-
то што се! продава, во рок од 30 (триесет) дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ брОЈ 
79/2, Гевгелија. (686) 

Се продава земјоделско земјиште дел КП број 469, 
план 3, скица 10, место викано Шумјак", култура нива, 
класа 2, со површина од 9871м2 заведена во Поседовен 
Лист 444 за КО Речица, Куманово, сопственост на Са-
лији Рамадан од с. Опае, Куманово за вкупна цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-

кедонгија" 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. 1а, во 
Куманово (607) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 
1. Нива на КП број 1520/2 во м.е. „Смолникот", кл. 

2, во пов. од 601 м2, КО Сопот; 
2.Нива на КП број 1520/3 во м.е. „Смолник", кл. 3, 

во пов. од 321 м2, КО Сопот; 
3. Нива на КП број 1520/4 во м.е. „Смолник", кл. 3, 

во пов. од 253 м2, КО Сопот; 
4. Нива на КП број 1966/3 во м.е. „Кошариште", кл. 

3, во лов. од 1000 кг, КО Сопот; 
5. Нива на КП број 1972/2 во м.в. „Кошариште", кл. 

3, во пов. од 2287 м2, КО Сопот; 
6. И лозје на КП број 2639/4 во м.в. „Смолникот", 

кл.1, во пов. од 1199 кг, КО Сопот, сопственост на 
Митревски Стојан, од Скопје, ул. „Н. Тесла“ бр. 18/36 
сите заедно купопродажна цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. „ЈНА“ бр. 45 Кавадарци. (689) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 
3294/3 на м.в. „Безман Брест“, нива 4 класа, во повр-
шина од 3237 опишано по ПЛ. бр. 1680 на КО Теарце и 
1/4 (една идеална половина) од КП. бр. 3294/1 на м,в. 
„Безман Брест“, нива 4 класа, со површина од 6475 м2, 
опишано по ПЛ. бр. 2272 на КО Теарце, за цена од 
130.000,00 денари сопственост на Билали Худаверди од 
с. Теарце-Тетово. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
гб губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. ,ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

(690) 

Се продава 12/48 идеален дел (може и во делови) 
земјоделско земјиште построено на КП број 20/1 -
нива, план 1 скица 1 мв. „Бабин дол“, со вкупна повр-
шина 9208 м2, заведено во ПП 449 за КО Биљановце, 
сопственост на Лазаревски Киро по цена 3 ДМ по 1 м2. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 
во Куманово. (692) 

Се продава земјоделско земјиште постросно на КП 
број 144/4, нива, план 2 скица 2 мв. „Пуковско" со 
површина 500 м2, заведено во ПЛ 871 за КО Проевце, 
сопственост на Стрика Драган по цена 124.000 денари. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 

I 
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се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 
во Куманово. (693) 

Се продава 3/5 идеален дел од 1/3 идеален дел, земјо-
делско земјиште построено на КП број 153/1 - нива, 
план 4 скица 76 мв. „Црно Поле“ со вкупна површина 
7610 м2, заведено во ПЈ1 653 за КО Режановце, сопстве-
ност на Златановски Властимир по цена 3 ДМ по 1 м2. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 
во Куманово. (694) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 41/22, нива, план 1 скица 4 мв. „Горна Чаваруга" со 
површина 4829 м2, заведено во ПП 541 за КО Опае, 
сопственост на Пешиќ Божидар по цена 0,5 ДМ по 1 м2. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 
во Куманово. (695) 

Се врши размена на земјоделско земјиште кое се 
наоѓа на КП. Бр. 2244, план 7 скица 33 на мв „Речиш-
те“, нива, класа 5 во површина од 2612 м2 заведен во 
ПЛ. 390 за Ко-Строгомиште чиј сопственик е Адеми 
Али, со парцела кп. бр. 2073, на мв. „Село“, нива кл. 5 
во површина 1527 м2, кој недвижен имот е евидентиран 
во Пл. бр. 250 на КО Строгомишта, чиј договарачи се 
Ибраим, Рушан и Асан Рамадани, кој се сосопственици 
на 1/3 (една третина) идеален дел на недвижноста која 
се разменува. 

Се повикуваат, заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата даја достават до 
нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски" број 
13-Кичево. (696) 

Се продава земјоделско земјиште, построено на КП. 
број 1260 план 9, скица 30, место викано „Корешница“, 
култура Нива, класа 1, со површина од 2090 м2, заве-
дена во Поседовен лист 641 за КО Липково Куманово, 
сопственост на Мустафа Елмие, ул. „Киро Фетак“ бр. 
6; Мустафа Милазим ул. „Киро Фетак“ бр. 6; Мустафа 
Фејзије ул. „Киро Фетак“ бр. 6; Мустафа Зеније ул. 
„Киро Фетак“ бр. 6 Куманово; Мустафа Милјаим ул. 
„Киро Фетак“ бр. 6; Мустафа Наип ул. „Киро Фетак“ 
бр. 6 Куманово, за цена од 80.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на 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. „И Октомври бр. 1а, 
Куманово. (697) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
25-26 лозје од 4 класа на м.в. „ЏИКО“ во површина од 
800 м2 по П.Л. бр. 151 за К. О. Дебреше, сопственост на 
Хусеини Риза Селман од с. Дебреше, Гостивар за цена 
од 140.000,00 (сточетириесет илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно -член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудете да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сеј фула и од Гостивар, „Брат-
ство“ бр. 5-а. (698) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
6/12 нива од 4 класа на м.в. „Мури Радес" во површина 
од 3000 м2 по П.Л. бр. 151 за К.О. Дебреше, сопстве-
ност на Хусен ни Риза Селман од с. Дебреше, Гостивар 
за цена од 200.000,00 (двеста илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенството. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар „Брат-
ство“ бр. 5-а. - - - ^ (699) 

Се продава земјоделско земјиште и толчела к.п. бр. 
27-91-1 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 
918 м2 по П.Л. бр. 1175 за К. О. Дебреше, сопственост 
на. Ферати Рефика Насир од с. Дебреше, Гостивар и 1/4 
идеален дел од к.п. бр. 27-98 нива од 7 класа на м.в. 
„ОГРАДА“ во површина од 1600 м2 по П.Л. бр. 1176 за 
К. О. Дебреше сопственост на Ферати Рефика Фаик од 
с. Дебреше за вкупна цена од 200.000,00 (двеста илјади) 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското4 земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротирно, г о ' 
губат правото на првенството. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар „Брат-
ство“ бр. 5-а. (100У 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
200/1-4-8 нива од 4 класа на м.в. „Поточани" во повр-
шина од 2207 м2 по П.Л. бр. 248 за К. О. Сенокос, 
сопственост на Алимани Адем Синдис, Деари Адема 
Бехије, Деари Адема Тифе и Деари Адема Сали сите од 
с. Сенокос, Гостивар за цена од 400.000,00 (четиристо-
тини илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат, за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар „Брат-
ство“ бр. 5-а. (701) 
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Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
број 14310 план 40, скица 162, место викано „Татарска 
Нива“, култура нива, класа 4, со површина од 2147 м2, 
заведена во Поседовен лист 13523 за КО Куманово, 
сопственост на Додевски Војо с. Романовце Куманово, 
за цена од 60.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Ку-
маново. (702) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП 
број 161, план 5, скица 7, во МВ „Асакли", петта класа, 
во површина од 4.880 м2, КО Нов Дојран, за цена од 
122.000,00 денари, сопственост на Неджип Дураков од 
село Куртамзали, општина Стар Дојран. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/ 
2, Гевгелија. (703) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје со КП 
1492, во м.е. „Горна Рудина", кл. 4, во површина од 560 
м2, заведен во ПЛ 149 за КО Пчиња, сопственост на 
Колевски Николчо од с. П чин,а, Куманово, за цена од 
90 денари м2. 

' 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. 
Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. ,Доне 
Божинов“ бр. 11/3. (704) 

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 
со КП 15272, во м.е. - ул. „Н. Тесла“, кл. 1, во повр-
шина од 384 м2, заведена во ПЛ 15272 за КО Куманово, 
сопственост на Пешевски Ацо од Куманово, ул. „Ок. 
Револуција“, бр. ДЗ-З/9, за цена од 600 ден. м2. 

Сѕ повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. 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 Мице Алијевски од Куманово, ул. Л о н е 
Божинов“ бр. 11/3. (705) 

јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ре-
сен. (706) 

Се продава земјоделско земјиште - кат. кул. 16000, 
со КП 346, во м.в. „Горна Маала“, кл. 4, во површина 
од 1262 м2; кат. кул. 11000, со КП 347, во м.в. „Горна 
Маала“, кл. 4, во пов. од 2630 м2; кат. кул. 11000, во 
м.е. „Горна Маала“, кл. 5, во пов. од 1637 м2 и кат. кул. 
13000, во м.в. „Горна Маала“, кл. 4, во лов. од 291 м2, 
заведена во Имотен лист 176 за КО Макреш, сопстве-
ност на Ангеловски Стефко од Куманово, ул. „Р. Ми-
тровиќ“ бр.7, за цена од 16 денари по метар квадратен. 

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. 
Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, В9 спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов“ бр. 11/3. (707) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна гра-
дина на К.П. 468 дел 1 на место викано „Песок“ кл. 3 во 
површина од 2105 мкв, заведен во поседовен лист бр. 79 
за К.О. Евла, сопственост на продавачот Тошевски 
Тале Борис од с. Евла - Ресен, за цена од 122.722,00 
ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од М) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, в,о спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ре-
сен. (708) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 1528 на место викано „Суви ливади“ кл. 4 во повр-
шина од 2674 мкв, заведен во поседовен лист Ор. 663 за 
К.О. Сопотско, сопственост на продавачот Ахмет (Ка-
мевска) род. Таировска Зекман Минаса од Ресен, за 
цена од 140.385,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ре-
сен. (709) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на 
К.П. 2733 на место викано „Доброво“, кл. 5 во повр-
шина од 2550 мкв, заведен во поседовен лист бр. 4482 за 
К.О. Рсссн, сопственост на продавачот Кантуровски 
Смаил Јумер од с. Царев Двор - Ресен, за цена од 
90.270,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се гранични со зем-

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива6 на 
К.П. 204 на место викано „Живков рид“ кл. 7 во повр-
шина од 3033 мкв, и ин. овошна 1радина на К.П. 408 на 
место викано „Горни ливади“ кл. 4 во површина од 2717 
мкв, и двете заведени во поседовен лист бр. 927 за К.О. 
Горно Дупени, сосопственост на продавачот Георгиевски 
Јонче Владимир од с. Избишта-Ресен, за цена од 
341.585,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се гранични со зем-
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јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното во „Службен весник на РМ“ писмоно да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67 Ро-
сен. ^ ^ ^ ^ (713) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа VI (една иде-
ална половина) од КП.бр. 1450 на м.в. ,Дрен“, нива 4 
класа, во површина од 4085 м2 опишано по ПЛ.бр. 1480 
на КО Д. Палчиште, за цена од 100.000,00 денари соп-
ственост на Адеми Иса Сефедин од с. Д. Палчиште -
Тетово. 

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 
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 Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. 

^ ^ ^ (714) 

Јонзоски Кирил од Прилеп, Кеј „9-ти Септември“ 
број 70/4-6 врши продажба на својот недвижен имот 
заведен во имотен лист број 405 за Катастарска опш-
тина Мало Коњари број на парцела 1454 место викано 
,Ливади“, ливада класа 3 со вкупна површина 2398 ме-
три квадратни, а продажната цена изнесува 15.000 де-
нари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето анто се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во „Службен весник на 
Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески „Андон Славејко“, број 
8 Прилеп.' (715) 

Се продава земјоделско земјиште нива која се наоѓа 
на КП. бр. 653 со ПЛ. ек. 4/8, мв „Бара“, нива кл. 5 со 
површина од 2436 м2 заведена во ПЛ.бр. 86 за КО ПО-
ПОВЈАНИ, сопственост на Крстевски Стојмиров Велс 
за купопродажна цена од 243.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите и тоа од запад Алили Пајазит Салију со 
КП.бр. 656 од север Весели Исмаил Алија со КП-бр. 
654 и од југ Молја Меџ итов Даут со КП. бр. 651 кое 
земјиште граничи со именуваните и се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на 
Р. Македонија“, писмено да се изјаснат за прифакан,ето 
на понудата, во спротивно ќе го губат правото на 
првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Иса Ајдини ул. „ГоцеДелчев“ бб, Кичево. 

(716) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
распространето на КП.бр. 292, ПЛ.ск. 2/6 на мв. „Даз-
дарица", кл. 2, во лов. од 1762 м2, за купопродажна цена 
од 8.000 Дем, чиј сопственици се: Џамбазоски Есма, 
Фикрије и Пињели Махмудије. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, да ја депонираат продажната цена во нотар-
ски депозит. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават до 
нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски" број 
13-Кичево. (717) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална 1/3 
(една третина) од КП бр. 13770, план 37, скица 153, во 
в.м. „Мачја глава“, нива од 5 класа во површина од 
12728 м2, заведена во Поседовен лист бр. 7612 за КО 
Куманово, сосопственост на Ранчиќ Боривоје од Кума-
ново, ул. „Србо Томовиќ“ бр. 26. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите-грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со зем-
јиштето 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 прифа-
ќање на оваа понуда, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова“ б.б. (718) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Тимјаник. Парцела број 1310/3 во место ви-
кано „Провалијата" интензивно лозје со површина од 
200 м2 во Катастарска општина Тимјаник. Парцела број 
1310/4 во место викано „Провалијата" интензивно лозје 
со површина од 400 м2 во Катастарска општина Тимја-
ник, сопственост на Петков Лазар од с. Тимјаник. Цена 
на продажба 12.696,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело ул. „Маршал Тито“ број 
138 Неготино. (719) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на 
К. П. 2736 дел на место викано „Доброво“ кл. 6 во 
површина од 1659 мкв, и ливада на КП. 2736 дел на 
место викано „Доброво“ кл. 5 во површина од 2556 
мкв и двете заведени во поседовен лист бр. 279 за К. 
О. Ресен, сопственост на продавачот Насуфовски Ме-
мед Кенан за цена од 217.000,00 ден. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова“ бр. 67, Ре-
сен. ^ ^ ^ ^ (711) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Гурмешевиќ Владимир нуди на про“-
дажба недвижност и тоа КП 4594, план 25, скина 40, 
култура пасиште 4 класа во површина од 3756 м ,̂ ви-
кано место „Човринец", запишано во ПЛ 30 за КО 
Кучевиште под следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 15.750,00 (пет-
наесет илјади и седумстотини и педесет) денари. Рокот 
за плаќање е веднаш по потпишување на договорот. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 
за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да се достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето 
на оваа понуда. (44123) 
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За продажба на идеален дел 1/5 (една петана) зе-
мјоделско земјиште - нива, 5 класа, коЈа е во вкупна 
површина од 2521 м2, означена како КП бр. 623/1, мес-
то викано „Кременјарник" заведено во Поседовен 
лист бр. 1239 на КО Волково 

Земјиштето се понудува 4 по вкупна цена од 
141 176.00 ден. односно по 280,00 денари за метар ква-
дратен, плаќање веднаш при заверката на договорот. 
Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата 
кои согласно законот имаат првенствено право за ку-
пување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седи-
ште во Општана Сарај, ул. „М. Тито 20" бр. 37, во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (44194) 

Се продава на земјоделско земјиште - нива, 3 кла-
са, која е со вкупна површина од 2007 м2, означена 
како КП бр. 2184, место викано „Шкрки", заведено 
во Поседовен лист бр. 7, КО Шишево. 

Земјиштето се понудува по вкупна цена од 
642.000,00 ден., со рок за плаќање веднаш при завер-
ката на договорот. Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата 
кои согласно законот имаат првенствено право за ку-
пување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седи-
ште во Општина Сарај, ул. „М. Тито 20" бр. 37, во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (44289) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопствениците на по 1/2 идеален дел и тоа Дими-
шковска Милка и Димишковски Славе им ја нудат на 
продажба недвижноста и тоа КП 337/6, план 5, скица 
5, култура нива 4 класа во површина од 567 м2, викано 
место „Ограда“, занишано во ПЛ 347 за КО Зеленико-
во под следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 85.100,00 (осум-
десет и пет илјади и сто) денари. Рокот за плаќање е 
веднаш по потпишување на договорот. Купувачот го 
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на 
недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
нисмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Сниадинова, ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето 
на оваа понуда. (939) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 
Печати под назив "претпријатие за трговија консал-

тинг и услуги "Гор - трејд“ д.о.о експорт импорт 
Скопје“ (1497) 

ЈП "Македонски шуми“ - Скопје, Подружница 
Шумско стопанство "Беласица" - Струмица го огласува 
за неважен изгубениот чук (чеканче) за жигосување на 
дрва во триаголна форма со број 28. 

Чукот е изгубен на ден 17.12.1999 година и сите дрва 
чукани со овој чук после ОВОЈ датум се смета дека се 
пренесуваат на бесправен начин. (2333) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 819351/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ерџан Демир, ул.“Виничка" бр.32,Скопје. (274) 
Пасош бр.976866/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Весна Ва1с Павлов, ул."Букурешка“ бр.11,Скопје. (276) 
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Пасош бр Л 0153 72/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Никола Павлов, ул."Букурешка“ бр. 11,Скопје. (277) 
Пасош бр. 1015371/97,издаден од УВР - Скопје на име 

-Васја Павлов, ул.“Букурешка" бр. 11,Скопје. (278) 
Пасош брЛ078517/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Арсов Жилбер Жан,ул.“и Октомври“ бр.з 1/48,Скопје. 
Пасош бр. 703017/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Савовски Новица, ул.“Вера Јоциќ“ бр.34, Трубарево, 
Скопје. (395) 
Пасош бр. 1060334/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Нусрет Шерифовски, ул.“Прохор Пчињски“ бр.22, 
Скопје. (424) 
Пасош бр.666464/95,издаден од УВР - Куманово на име 

Лимани Фљурије, с. ЛОЈане,Куманово. (454) 
Пасош бр.206733/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Фетахи Нагиб, ул ."Струмичка" бр.8/2-18,Скопје. (500) 
Пасош бр.666464/95,издаден од УВР - Куманово на име 

Лимани Фљурије, с. Лојане,Куманово. (519) 
Пасош бр.835402/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Шемо Неџат, ул."8" бр.9,с. Арачиново,Скопје. (545) 
Пасош бр. 0211570,издаден од УВР - Скопје на име 

Љазим Таири, ул."4" бр.38, с. СараЈ,Скопје. (546) 
Пасош бр. 1073299, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Спасовска /Биљана, ул.“Владимир Комаров“бр. 14/3/5, 
Скопје. (555) 
Пасош бр.793405,издаден од УВР - Скопје на име Реки 

Хајредин, ул.“Дижонска" бр. 1/1,Скопје. (557) 
Пасош бр. 1184080, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Бакиу Зулфи, с. Рашче,Скопје. (558) 
Пасош бр. 160134,издаден од ГУВР-СкопЈе на име Ми-

лошески Трајко,ул."Сердарот" бр.8/7,Скопје. (560) 
Пасош бр.123 8470, издаден од УВР - Велес на име 

Ванов Влатко, ул.“Д.Х.-Димов“брЛ9,Велес. (561) 
Пасош бр.1238471,издаден од УВР - Велес на име 

Христова Петрина, ул "Орце Шутев“ бр. 24,Ве лес. (562) 
Пасош бр. 1186359/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Зеќири Сами, ул."Ѓорѓи Темовски“ бр. 26,Скопје. (563) 
Пасош бр.1138545,издаден од УВР - Куманово на име 

Букурије Ајети,Куманово. (592) 
Пасош бр.1065537/98, издаден од ОВР -.Струга на име 

Шерифи Амедан, с. Шум,Струга. (599) 
Пасош бр.045421/93,издаден од УВР - Гостивар на име 

Хајдари Џемаледин, с. Калиште,Гостивар. (615) 
Пасош бр.845293/96,издаден од УВР - Струмица на име 

Николов Живко, с. Сарај бр.64,Струмица. (618) 
Пасош бр. 1233560/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Кривењева Артан,ул. "Џ. Кенеди“ бр.25/1-18,Скопје. 
Пасош бр.698298,издаден од УВР - Струмица на име 

Василевска (Пројкова) Лидија, ул ."Герас Цунев“ бр.7, 
Струмица. (625) 
Пасош бр.628713, издаден од УВР - Струмица на име 

Трајков Јован, ул.“Герас Цунев“ бр.7,Струмица. (628) 
Пасош бр.07133825,издаден од ОВР - Валандово на 

име Гоцков Славко,ул “Е.Кардељ“бр.46, с Јосифово, 
Валандово. (632) 
Пасош бр.1009278/97,издаден од ОВР-Кичево на име 

Деари Насуф, с. Туин,Кичево. (637) 

Пасош бр.525155 на име Максимовски Антонио, 
ул."Андон Дуков"бр.45,Охрид. (640) 
Пасош бр. 1051349, издаден од УВР - Струмица на име 

Митрев Сандо,бул."Маршал Тито"бр5/1,Сгрумица.(647) 
Пасош бр.90119 на име Халити Ќенан, с. Добридол, 

Гостивар. (651) 
Пасош бр.960190,издаден од ОВР - Кичево на име 

Ибраими Осман, ул."Г.Делчев“бр.З/!О,Кичево. (656) 
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Пасош бр.0844738,издаден од УВР - Струмица на име 
Митов Жарко, с. Еднокуќево бр.53-а,Струмица. (662) 
Пасош бр.994423, издаден од УВР - Тетово на име 

Метуши Амит, с. Јажинце,Тетово. ' (710) 
Пасош бр. 1042470,издаден од УВР - Тетово на име 

Адеми Ибраим, с.Сгримница,Тетово. (712) 
Пасош бр. 0833013,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Насер Гаши, ул."А. Авдовиќ“ бр.25/2,СкоПЈе. (814) 

Пасош бр.672095/95, издаден од УВР-Тетово на име 
Таири Фатмир, ул.“Пробиќтипска" бр. 19,Тетово. (839) 
Пасош бр. 160549/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Стојановски Милан,ул.“Т. Арсовски"бр.47/4-38, Скопје. 
Пасош бр. 0879900,издаден од УВР - Тетово на име 

Беџети Фатмир, с. Шипковица,Тетово. (898) 
Пасош бр. 1022280,издаден од УВР-Тетово на име 

Исмани Шеваљ, с. Мерово,Тетово. (899) 
Пасош бр.963412, издаден од УВР - Тетово на име 

Мујасер Фејзули, с. Боговиње,Тетово. (912) 

Пасош бр.421385/94,издаден од УВР-Куманово на име 
Алија Сакиповски,ул.“Бајрам Шабани"бр.15,Куманово. 
Пасош бр.960190, издаден од ОВР - Кичевд на име 

Ибраими Осман, ул."Г.Делчев"бр.З/1 О,Кичево (967) 
Пасош бр.999130/97,издаден од ОВР - Струга на име 

Пошка Неџбедин,ул."Маршал Тито“ бр. 147,Струга. 
Пасош бр.523405/95 на име Бахриу Шкелзим, с. Деле-

гожда,Сгруга. (969) 
Пасош бр.0713297, издаден од УВР - Гевгелија на име 

Кочев Димитар,ул.иМ.Титом бр.226,Гевгелија. (970) 
Пасош бр.0952687 на име Личнов Горги,ул.“М.Тито“бр 

120,Валандово. (971) 
Пасош бр.647499, издаден од УВР - Струмица на име 

Стојановиќ Виолета, ул.“Благој Мучето“бр.1-3/3,Стру-
мица. (972) 
Пасош бр.88771,издаден од УВР - Тетово на име 

Атанас Миловски, с. Раотинце ,Тетово. (974) 
Пасош бр.648140/95 на име Костадинов В. Горан, 

ул ."Елка Јанкова“ бр. 1/1 ,Струмица. (1021) 
Пасош бр. 13876/93,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Новески Драгутин, ул.“Панче Пешев“ бр. 25,Скопје. 
Пасош бр. 1272403/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Ќаили Пајазит, ул.“Отокар Кершовани" бр. 20,Скопје. 
Пасош бр.0675355,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Рефет Зунуни, с. Требиште-Ростуше,Гостивар. (1037) 
Пасош бр. 167077^3,издаден од УВР - Тетово на име 

Мазлами Насуф, с. Боговиње,Тетово. (1068) 
Пасош бр. 1275725,издаден од УВР - Велес на име Сел-

манов Рамадан, с. Бузалково,Велес. (1084) 
Пасош бр.539592/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Азировиќ Диљавер, ул.“и. Тошев“ бр.48,Скопје. (1123) 
Пасош бр.564367/95,издаден од ГУВР-Скопје на име 

Павлов Павле, ул ."Букурешка"бр. 11,СкопЈе. (1397) 
Пасош бр.963736/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Нагиб Фетаи, ул."116"бр. 28,Тетово. (1405) 
Пасош бр.0783268 на име Сеферовски Џемал ,Дебар. 
Пасош бр. 1087555 на име Шемши Зенифе,Дебар. 
Пасош бр.0769356 на име Шемши БелИЈе,Дебар. (1236) 
Пасош на име Аврамовски Зоре,с. Радиовце,Тетово. 
Пасош на име Веселоски Сабит, ул.“Охрид.бригада" 

бр.37,Охрид. (1238) 
Пасош бр.440228, издаден од УВР-Охрид на име Тер-

зиови Гоце, с. Волино,Охрид. (1239) 
Пасош на име Коцев Панде,, ул.“Кузман Јосифовски“ 

бр.4,Струмица (1243) 
Пасош бр. 1067019 на име Петров Андре, ул.“Методи 

Џунов-Џико" бр.4,Кавадарци. (1249) 

Пасош бр.0098200, издаден од УВР - Прилеп на име 
Спасески Марјан, ул."Точил а"К2в/14,Прилеп. (1252) 
Пасош бр.0984302, издаден од УВР - Прилеп на име 

Цветкоски Сашо, ул.“Мирче Ацев"бр.68,Прилеп. 
Пасош бр.231366/94 на име Османи Бајрам, с. Него-

тино,Гостивар. (1287) 
Пасош бр. 1048016 на име Имери Асип, с. Врапчиште, 

Гостивар. (1298) 
Пасош бр.1149460,издаден од УВР - Штип на име Јов-

чев Јордан, ул."Ванчо Китанов“ бр.4/34ДПтип. (1304) 
Пасош бр. 1070651 на име Атанасов Трајко, ул."4-ти 

Јул и"бр.2, Радовиш. (1313) 
Пасош бр. 1080826 на име Ристовска Елизабета, ул. 

"Маршал Тито"бр.123, Битола (1318) 
Ласош бр.1035228 на име Ристевски Оливер ул.“Мар-

шал Тито“бр. 123, Битола (1322) 
Пасош бр.850364 на и^е Силјаноски Даме, с. Србјани, 

Кичево. (1331) 
Пасош бр.672095,издаден од УВР - Тетово на име 

Таири Фатмир, ул.“Пробиштипска“бр. 19,Тетово. (1335) 
Пасош бр.231455/94 на име Адеми Нусрет, с. Градец, 

Гостивар. (1338) 
Пасош бр.0252722, издаден од УВР - Гостивар на име 

Идризи Африм, ул. “И. А .-Смок“ бр. 60 а,Гостивар. 
Пасош бр.0960478 на име Серафимова Спасенка, ул. 

"Таско Андонов“ бр .37, Радовиш. (1344) 
Пасош бр.0968557 на име Макаријовска Александра, 

ул. "В.Карангелески"бр.85/5/72,Битола. (1350) 
Пасош бр.0619176,издаден од УВР - Прилеп на име 

Исламоски Дамче, с. Канатларци,Прилеп. (1355) 
Пасош бр. 883169 на име Грозданоски Цале, с.Лешани, 

Охрид. (1361) 
Пасош бр. 1048025/97 на име Беќари Фатмир, с. Горна 

Бањица,Гостивар. (1365) 
Пасош бр.0463183/94,издаден од УВР-Тетово на име 

Муради Рами, с. Селце,Тетово. (1384) 
Пасош бр. 1163104,Дздаден од УВР-Прилеп на име 

Хајро Исмет, с.Дебреште,Прилеп. (1390) 
Пасош на име Мустафи Ирфан, с. Велебрдо,Гостивар. 
Пасош бр.831748, издаден од ОВР - Кичево на име Бај-

рами Ајдин, с. Д.Строгомишта,Кичево. (1412) 
Пасош бр.436978/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Омеровиќ Ариф,ул. "А.Турунџев" бр.32 б,СкопЈе.(1422) 
Пасош бр. 186263/94.на име Жута Бајрам, с. Долна 

Бел ица,Струга. ' ^ (1423) 
Пасош бр. 1168317 на име Селими Месут, с. Форино, 

Гостивар. (1424) 
Пасош бр. 1099167/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрам Рамадани, с. Кондово ул. 100 брЛЗ,СкопЈе. 
Пасош бр.775459,издаден од УВР - Струмица на име 

Митев Марјанчо, с. Добрејци бр. 44,Струмица (1571) 
Пасош бр.2813404, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Стефанова Кочишка Лефка, ул.“Иван Аговски“ бр. 
1/3/15,Скопје. (1572) 
Пасош бр.з89091,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Александар Кочишки, ул.“Иван Аговски"бр.1/3/15, 
Скопје. (1573) 
Пасош бр. 1225148/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Џафери Хаинифе, ул." 175"бр.27,Тетово. (1574) 
Пасош бр. 12773 58/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Љумани Музафер, с. Д. Палчиште,Тетово. (1575) 
Пасош бр.1081326/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Рустеми Емин, ТаниШевци; Скопје. (1576) 



Стр 8 6 - Б р 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 јануари 2000 

Пасош бр.1149963,издаден од ОВР - Свети Николе на 
име Тосева Розетка,ул.“Вељко Влаховиќ“бр. 112,Свети 
Николе. (1577) 
Пасош бр. 1134942/98,издаден од ОВР - Свети Николе 

на име Тосев Анѓеле, ул.“Вељко Влаховиќ“брЛ 12, Све-
ти Николе. (1579) 
Пасош бр. П 55428/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Идризи Фатмир, с. Теново,Тетово. (1581) 
Пасош бр.030802/93, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Јакомовски Чедо,Скопје. (1611) 
Пасош бр. 180326/94, изфаден од ОВР - Ресен на име 

Калевски Никола; с. Дрмени, Ресен. 
Пасош бр.0806702/96, издаден од ОВР - Виница на име 
Стојменски Орце, с. Градец,Виница. (41332) 
Работна книшка на име Виница Сезан, с. Велешта, 

Струга. (44086) 
Работна книшка на име Јованова Катерина, с. Чеши-

ново,Кочани. (44087) 
Работна книшка на име Арсов Славко, с.Крупиште, 

Штип. (44113) 
Работна книшка на име Петровска Жаклина,ул.“Х. 

Карпош“ бр.13,Крива Паланка. (44114) 
Работна книшка на име Павловска Весна,ул.“М.ТИто", 

Крива Паланка (44115) 
Работна книшка на име Абази Селиман, с. Отља,Ку-

маново. (44116) 
Работна книшка на име Стојанова Стојна, ул.“Кирил и 
Методи"бр.11,Радовиш. (44118) 
Работна книшка на име Здравески Оливер,кеј "19 Сеп-

тември ' ^ . 1/2,Прилеп. (44120) 
Работна книшка на име Јованески Крсте, ул.“Охрид-

ска"бр.107 ,Битола (44122) 
Работна книшка на име Рушај Фатмир, с. Д.Стро-

гомишта,Кичево. (44124) 
Работна книшка на име Лазоноски Миланчо,Струга. 

(44126) 
Работна книшка на име Јовичанец Небојша, Струга 

(44127) 
Работна книшка на име Јускоска Барија,с. Лабуништа, 

Струга (44128) 
Работна книшка на име Колевска Весна,с. Вирче, Дел-

чево. (44129) 
Работна книшка на име Јованов Сашо, ул.“Питу Гули“ 

бр.56,Свети Николе. (44130) 
Работна книшка на име Џафероска Асија, ул.“Д. 

Завој"бр.88,Прилеп. (44133) 
Работна книшка на име Елвис Џафероски,ул.“Д. За-

вој“ бр.88,Прилеп. (44134) 
Работна книшка на име Аница Стојкоска,Крушево. 

(44136) 
Работна книшка на име Пуцоски Зоран,ул.“Ј.Чулче." 
бр. 14, с.Лескоец, Охрид. (44137) 
Работна книшка на име Величковска Снежана,нас. 
И.Тричковиќ,ул “ 1 б“брЛ4,Куманово. . (44138) 
Работна книшка на име Виолета Туфеска, с. Смилево, 

Демир Хисар. (44139) 
Работна книшка на име Хаџиспироски Орде, ул.“Ристе 

Ристески“бр. 14,Прилеп. (44159) 
Работна книшка,из даден од Скопје на име Горан 

Добревски,Скопје. (44162) 
Работна книшка на име Цветаноска Маја,ул."Егејска" 

бр.136,Прилеп. (44169) 
Работна книшка на име Јашароски Орхан, ул.“Енгел-

сова" бр. 12ДСичево. (44170) 
Работна книшка на име Сефери Љазам, с. Колибари, 

Кичево. ' (44171) 

Работна книшка на име Танас Цветковски,с,Штрбово, 
Ресен. (44172) 
Работна книшка на име Дафинова Татјана,ул.“Доне 
Божинов“бр. 35,Пробиштип. (44173) 
Работна книшка на име Г^биќ Виктор,ул."Рудар."бр.2-

2/7,Македонска Каменица (44174) 
Работна книшка на име Митева Олгица, с. Рич,Стру-

мица (44175) 
Работна книшка на име СТОЈКОВСКИ Ванчо,с,Моштица, 

Делчево. (44176) 
Работна книшка на име Цветаноски Сашо, ул.“Егеј-

ска“брЛЗб,Прилеп. (44177) 
Работна книшка на име Бинов Стојан,с. Тремник, 

Неготино. (44178) 
Работна книшка на име Илјази Земрије, с. Градец, 

Гостивар. (44179) 
Работна книшка на име Здраве Здравески, с. ,Мусинци, 

Битола . (44184) 
Работна книшка на име Бајрами Џелал, с,Гарани, 

Кичево. (44185) 
Работна книшка на име Петреска Илка ул.“Козара" 

бр. 1,Прилеп. (44272) 
Работна книшка на име Стојка Ефтимова, с.Грдовци, 

Кочани. (44273) 
Воена книшка на име Петрески Ристе,Охрид. (44180) 
Воена книшка бр. Б-0056159 на име Ѓорѓиоски С Аце, 

с. ЗагорчеДемир Хисар. (44182) 
Чековна картичка бр.10779/11 на име Левков Ристе 

ул ."Солунска"бр.21 ,Штип. (44160) 
Чековна картичка бр.4568/37 и чек бр.4568/37,издаде-

ни од Стопанска банка ад. - Скопје - Главна филијала -
Штип на име Димитров Ќиро, ул."Првомајска"бр.15, 
Штип. (44163) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зеќири Кенан, с. 

Теново,Тетово. (44089) 
Свидетелство на име Асрова Соња, с/Гркање,Кочани. 
Свидетелство за 1 година,издадено од Гимназија "Гоце 
Делчев“-Куманово на име Теута Љатифи, ул.“МУБ'1 

бр.5/34,Куманово. (44095) 
Свидетелство на име Георгиев Тихомир,ул.“Г.Делчев" 

бр. 1/3/6, Кочани. . (44096) 
Свидетелство на име Станковски Звонко,с. Двориште, 

Берово. (44097) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ЦОУ "Јоа-

ким Крчовски“-Крива Паланка на име Трајчевска Јас-
минка,ул."М.Тито"бр. 129,Крива Паланка (44098) 
Свидетелство за 8 одделение на име Керимоски Али, 

с. Канатларци,Прилеп. (44100) 
Свидетелство за 8 одделение на име Абдили Фејсал, с. 

Жеровјане,Гостивар. (44106) 
Свидетелство за 7 одделение на име Шабани Хатмије, 

Копанце,Тетово. (44109) 
Свидетелство за 8 одделение на име Емини Зуљгани, 

с. Рогле,Тетово. (44110) 
Свидетелства за 5, 7 и 8 одделение^ име Дејан Давит-

ковски,ул."Драчевска" бр. 152,Скопје. (44111) 
Свидетелство на име Кочовска Снежана, с. Бистрица, 

Битола (44141) 
Свидетелство за 5 одделение на име Таироски Емир, с. 

Преглево, Македонски Брод. (44142) 
Свидетелство за 8 одделение на име Исиаљи Р. Имер, 

с. Г.Речица,Тетово. (44144) 
Свидетелства за 6 и 7 одделение,издадени од ОУ "Не: 

им Фратери“-Тетово на име Сехаре Џеладини,Тетово. 
(44145) 

Свидетелство на име Димитровска Јагода,ул.“К.Р.-
“ Дрнц"бр.ЗЗ/7-10,Тетово. (44146) 
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Свидетелство на име Цветановски Ј Драган,ул."Ратко 
Минев“ бр. 1,Крива Паланка (44147) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ристеска Васка, с. 

Битово,Македонски Брод. (44149) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Кирил и 

Методи“-Бучин на име Вурмеки Тони,с.Бучин,Прилеп. 
Свидетелство на име Јанев Марјанчо, ул.“Вељко Вла-

ховиќ“ бр. 158/7,Свети Николе. (44151) 
Свидетелство за 8 одделение на име Абдиоска Варца, 

с. Пешталево,Прилеп. (44152) 
Свидетелство за 8 одделение на име Имероска Нур-

тена, с. Лабуништа,Струга. (44153) 
Свидетелство за 8 одделение на име ФатиЈе Клења, с. 

Радолишта,Струга (44154) 
Свидетелство за 8 одделение на име Беќироски Мизат, 

с. Дебреште,Прилеп. (44155) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сул еј маноска 

Фатмира, с. Дебреште,Прилеп. (44156) 
Свидетелство за 8 одделение на име Николов Горан-

чо, с. Ораовица,Радовиш. (44164) 
Свидетелство за 8 одделение на џме Мустафи Сахаре, 

с. Нераште,Тетово. (44165) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Абази, 

ул.'Т.Петров"бр.28,Тетово. (44167) 
Свидетелство на име Бајрамоска Азрета,ул.“Н.Незло-

бински" бр. 7,Струга (44274) 
Свидетелство на име Рустемоска Есма, с. Боровец, 

Струга (44275) 
Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски Фа-

дил, с. Лабуништа,Струга (44276) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ајденска Ајнурка, 

с. Лабуништа,Струга. (44277) 
Свидетелство на име Тофилоски НуриЈа,с.Лабуништа, 

Струга х (44278) 
Свидетелство на име Зануни Бахти,с. ГаЈре,Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Мечити Бесиме, 

Гостивар. (44281) 
Свидетелство на име Рамадани Агим, с. Камењане, 

Тетово. (44283) 
Свидетелство на име Измит Куртиши,Тетово. (44284) 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ "Свети 

Китил и Методи“, с.Бучин на име Тасеска Левта, с.Све-
томотрино,Прилеп. (44285) 
Свидетелство за 4 одделение на име Манева Розета, 

ул.“Стамен Манев“бр.Н,Кочани. (44286) 
Ученичка книшка,издадена од ОУ "Александар Срда-

ревски"-Скопје на име Томановска Елена,Скопје. 
Ученичка книшка на име Павловски Иван,Тетово. 
Диплома машинска струка - металостругар на име 

Стојанов Зоран, ул."14-та Бригада“ бр. 71,Кочани. 
Диплома за завршено средно образование на име 

Пешовски ДеЈан, с.Конопница,Крива Паланка. (44099) 
Диплома за средно образование на име Селмани 

Сафет, ул."Боге Велјаноски“бр.бб,Гостивар. (44104) 
Диплома на име Николоски Горанчо, ул."Вуковалски" 

бр.6,Прилеп. (44166) 
Диплома, издадена од Средно медицинско училиште 

на име ДриЈста АлиЈа, ул." 165"бр.З,Тетово. (44168) 
Диплома на име Абдулаи Изет, с. Не1 отино,Гостивар. 

(44279) 
Здравствена легитимација на име Мартиноски Рубин-

чо, ^Заполжани, Прилеп. (44132) 
Здравствена легитимација на име Ивановски Стамен, 

ул."4 Април “бр. ̂ ,Пробиштип. (44157) 
Здр.авствена легитимација на име Маја Игнатова, ул. 
^.Сандански“ бр. 8,Пробиштип. (44158) 

Лична карта на име Хамзи Сали, с. Боговиње,Тетово. 
(44183) 

Даночна картичка бр.5027997106206 на име Данче 
Попчотрова, адвокат,ул.“Младинска'^. 17,Струмица. 

(44135) 
Чекови на име Дејкоска Венка, ул.“Вук Карауиќ“бр.б, 

Македонски Брод/ (44094) 
Чекови од бр.40004464983 до 4004464987 на име Ми-

лица Зеновска, с. Цапари,Битола (44131) 
Чекови од бр. 883056 до 883060 на име Нуриман Мус-

тафаи, с. Пирок,Тетово. (44161) 
Избирачка легитимација на име Хамшет Ибрахим, 

Кочани. (44091) 
Избирачка легитимација на име Ѓулизар Ибраимова, 

Скопје. “ ' “ (44092) 
Избирачка легитимација на име Перијан Ибраим, 

Скопје. (44093) 
Решение бр. 14-2891,издадено од Секретарјат за сто-

панство Карпош - Скопје на име Илиќ Шорак Соња 
"Витраж",Скопје. (44101) 
Чекови од бр. 02681137 до 02681141, од тековна сметка 

бр.913742 на име Митевски Војко, ул.“Љ.Мијалковиќ" 
бр. 5,Куманово. (251) 
Чекови од бр. 4905631 до 4905642, 2544356, 770036 и 

4448535, од тековна сметка бр. 11532187,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Бојчова Бо-
жана,Скопје. (378) 
Чекова од бр. 40004536518 до 40004536520, од тековна 

сметка бр.2385902,издадени од Комерцијална банка ад. 
- Скопје На име Вангел Нуиколовски,Скопје. (505) 
Чекови од бр. 0040004570954 до 0040004570973, од 

тековна сметка бр. 127892,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Иван Симоновски,Скопје. 
Чекови од бр. 242815Р до 2448153, од тековна сметка 

бр.4215481,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Костадинка Романова Топаловска,Скопје. (634) 
Чекови бр.3766463 и 376464, од тековна сметка бр. 

8968188,издадени од Комерцијална банка ад. - Скопје 
на име Марковиќ Темел ковска Снежан а,Скопје. (667) 
Чекови од бр.090003321055 до 009000321059,од тековна 

сметка бр.0004451667,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Ангеловски Миливоје,0сопје.^903) 
Работна книшка на име Таири Алуш,ул.“Београдска" 

бр. 17,Гостивар. (252) 
Работна книшка.на име Бошков Боривое, ул.“Јован 

Алабаков" бр.6,Велес. (253) 
Работна книшка на име Томчев Никола,ул.“Гевгели-

ски партизански одреди“бб,Гевгелија (254) 

Пасош бр. 947850/96,Издаден од УВР - Скопје на име 
Арсовски Драган, ул,"! Сандански“ бр. 12/1-19,Скопје. 
Пасош бр. 1002752/97Јиздаден од УВР - Скопје на име 

Арсовска Бранка,ул.“Ј. Сандански“ бр. 12/1-19,Скопје. 
Пасош бр. 148417/93, издаден од УВР Тетово на име 

Неџбедин Исени,с. Боговиње ,Тетово. (1774) 
Пасош бр. 0428548/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Ибраимовски Ридван, бул. "Македонско Кос,бриг." бр. 
1/5,Скопје. (1776) 
Пасош бр. 056013/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Ивановски Радим, ул." С. Ковачевиќ“ бр. 15/50,Скопје. 
Пасош бр.085760/96, издаден од ОВР - Делчево на име 

Стоиловски Зоран,ул."Вера Јоциќ“бр.б,Делчево. (1784) 
Пасош бр.24027/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Ферит Рушити, с. Стримница,Тетово. (1822) 
Пасош бр. 642701/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Назмија Хасани, ул."Тиранска“ бр. 42,Скопје. (1829) 
Пасош бр. 898711/96,издаден од УВР - Скопје на име 
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Хасани Мухарем, ул."Тиранска" бр. 42,Скопје. (1830) 
Пасош бр. 158407/94,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Даим Сали, с. Матка,Скопје. (1831) 
Пасош бр. 0789609, издаден од УВР - Скопје на име 

Стеванова Стојанче, ул.“Г бр.32 а,с. Н.Село,Скопје. 
Пасош. бр. 838823/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Митев Ѓорге, ул.“Ј. Лукровски“ бр.5/1-2,Скопје. (1834) 
Пасош бр.705566/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Јанакиевски Злате,бул.“Ј.Сандански“бр. 19/2-30, Скопје. 
Пасош бр.447277/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Доновски Драгољуб, ул.“Н. Евро“ бр. 12,Скопје. (183^) 
Пасош бр. 1202635, издаден од УВР - Тетово на име 

Беџети Билал, с. Боговиње,Тетово. (1838) 
Пасош бр. 0597682/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Алија Јумни, с. Ларце ,Тетово. ' (1839) 
Пасош бр. 786800/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Денис Сали, ул."371"бр. 1,Скопје. (1840) 
Пасош бр. 155598/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Спиркоски Раде, ул." Сердарот“ бр. 8/2,Скопје. (1934) 
Пасош бр. 1100739, издаден од ОВР - Струга на име 

Дервишоски Шаќир, с. Октиси, Струга. (1954) 
Пасош бр.529663, издаден од ОВР - Кичево на име 

Мифтароски Мухамед, с. Другово ,Кичево. (1959) 
Пасош издаден од УВР - Тетово на име Љипчо Богда-

новски,ул.“БлагојаТоска“кула 1,стан 28,Тетово. (1968) 
Пасош бр. 1215259, издаден од МВР - Гевгелија на име 

Стојановски Тодор, ул."Дојранска" бр. 102,Богданци. 
Пасош бр. 159196/94, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Мирчевски Благоја, ул'."Црвена Вода“бр. И, Скопје. 
Пасош на име Дурмиш Елези, с.Чегране,Гостивар. 
Пасош на име Јове Стефаноски, ул ."Илинденска" 

бр.209,Тетово. (2067Ј 
Пасош бр.951645/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Сами Осман, ул. "Т. Петровски“ бр. 12,Скопје. (2139) 
Пасош бр. 558109/95, издаден од УВР - Куманово на 

име Јовановиќ Момчило, ул.Пробиштипска" бр.з, Ку-
маново. (2164) 
Пасош бр. 58383 2/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Шаќири Фатмир, с. Доброште,Тетово. (2204) 
Пасош бр. 1068874/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Зоранчо Огњановски, ул.“Вуковарска" бр.9/2-16, 
Скопје. ' (2205) 
Пасош бр. 358410/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Елена Атанасовска, ул.“В.С. Бато“ бр.87/2-24,Скопје. 
Пасош бр. 898323/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Шевшет Рам адамовски, с. Огњанци,Скопје. (2207) 
Пасош бр. 1154387/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Стојани Таќо,Скопје. (2208) 
Пасош бр. И 73688/99,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Алији Ќемал, ул. “К. Асанов“ бр.22/3-1,Скопје. (2209) 
Пасош бр. 1073429, издаден од УВР - Скопје на име 

Савевски Крсте, ул.“Н. Тримпаре" бр.61/1-4,Скопје. 
Пасош бр.0654881/95,издаден од УВР - Велес на име 

Димовска Билјана, ул."8-ми Март“ бр. 14/45,Велес. 
Пасош бр.0798109/96,издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Давитковски Горанчо, нас.Баглак бб,Крива 
Паланка. (2291) 
Пасош бр. 1275087/99,издаден од ОВР - Виница на име 

Никола Николовски,ул."Ангел Винички"бр.51,Виница. 
Пасош бр.799988, издаден од УВР - Куманово на име 

Јовановски Душан, ул."Београдска"бр.12,Струмиц. 
Пасош на име Ангеловска Снежана, ул.“Јордан'Стоја-

нов“ бр. 24,Пробиштип. (2294) 
Пасош бр. 1154405/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Лутфи Дсани, ул. "Дижонска" бр.4,Скопје. (2319) 
Пасош бр. П 54166/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Шкријељ Мехо, ул.“Дижонска" бр.84 б,СкопЈе. (2325) 
Пасош бр.882665/96 на име Ајрули Сехад, ул.“Гоце 

Делчево“бр 52,Гостивар. (2326) 
Пасош бр.0171323 на име Стафовски Музафер ,Дебар. 
Пасош бр.861158, издаден од ОВР - Охрид на име Сто-

јаноска Снежана, с. Елшани,Охрид. (2332) 
Пасош на име Идриз Османи,с.Долно Свиларе,Скопје. 
Пасош бр. 1202727/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Идризи Абдираман, с.Синичане,Тетово. (2336) 
Пасош бр. 1342316, издаден од УВР - Тетово на име 

Ахмет Сејфули, с.Ларце,Тетово. (2339) 
Пасош бр. 1144821/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Ирфан Селими, с. Доброште,'Тетово. (2385) 
Пасош бр.530045, издаден од ОВР - Кичево на име 

Нели Асиме, ул."Ј.Михајлоски"бр.83,Кичево. (2386) 
Пасош бр. 1151635, издаден од ОВР - Валандово на 

, име Крстев Трајко, ул."Страшо Пинџур" бр. 21, с. Јоси-
фово, Валандово. (2387) 
Чекови бр.2682096,2682097 и 2682098,од тековна смет-

ка бр. 216173 7,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на ик^ Пасинечки Трајче,Скопје. (2331) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име Иса 

Салихи,Скопје. (2328) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Осман 

Неџати,Скопје. (2329) 
Работна книшка,издадена од' Скопје на име Сашко 

Живковски,Скопје. (2330) 
Работна книшка на име Керимова Садет,ул.“Кара-

орман" бр. 103,Битола (255) 
Работна книшка на име Илинка Спасевска,с.Муштица, 

Македонска Каменица (256) 
Работна книшка на име Ѓулфидинка Шабановиќ,ул. 

"Средорек" бр.40,Куманово. (257) 
Работна книшка на име Димов Ѓорѓи,ул.“О.СуисумшГ 

бр.4,Радовиш. (258) 
Работна книшка на име Омеров Емер,ул."Р.Пат"бр.65, 

Штип. (259) 
Работна книшка на име Манчев Васил,е. Робово бр.83, 

Струмица (260) 
Работна книшка,цздадена од Скопје на име Јовчевска 

Бранка,Скопје. (268) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име Наташа 

Андовска,Скопје. (290) 
Работна книшка,издаден од Скопје .на име Снежана 

Божиновска,Скопје. 7 (353) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име -Божи-

новска Грозда, Скопје. (354) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Костовиќ 

Благоја,Скопје. 1 (587) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Таневска 

Јагода,Скопје. (688) 
Работна книшка,издадена од Бор - Југославија на име 
Грубовиќ Радосав,Скопје. (973) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Идриз 

Зумрита,Скопје. (1033) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Живко 

Серафимовски, Скопје. (1039) 
Чековна картичка бр. 13625028 и чекови од бр. 

80003857260 до 80003857283,издадена од Комерцијална 
банка а.д.-Скогтје на име Павловска Анита,Скопје.(470) 
Чековна картичка бр.10555422 од бр.10004501261 до 

10004501274, издадена од Комерцијална банка ад. -
Скопје на име Николовска Оливера,Скопје. (474) 
Чековна картичка бр Л 3625028 и чекови од 

бр.80003857260 до 80003857283,издадени од Комерци-
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јална банка а.д. - СкопЈе на име Павловска Анита, 
Скопје. (523) 
Чековна картичка бр. 10555422 и чекови од бр. 

10004501261 до 10004501274,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Николовска Оливера,Скопје. 
Чековна картичка бр.36470-40 од бр.0110004010132 до 

0110004010138 и од бр.0110004059760 до 0110004059769 
на име Стевановиќ Менка,Скопје. (535) 
Чековна картичка бр.10521175 и чекови бр. 

0050004681086,0050004681087 од бр.0080003458798 до 
0080003458800,издадени од Комерцијална банка а,д. -
Скопје на име Биљана Поповска-Неткова,Скопје. (547) 
Свидетелство за 7 одделение,издадено од ОУ-с. Груп-

чин - Тетово на име Аљиљи Шефкет, с. Ново Село I, 
Тетово. (261) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шабан Акики, с. 

Лисец,Тетово. (262) 
Свидетелство за 8 одделение на име Љирим Фарима-

ни, с. Г. Речица,Тетово. (263) 
Свидетелство за завршено медицинско училиште на 

име Неби Тани, с. Добарце,Тетово. (265) 
Свидетелство,издадено од ОУ "Фаик Коница“-с.Доб-

роште на име ПаЈази Рамадан, с.Доброште,Тетово. 
Свидетелство за 7 одделение на име Даутоски Неат, с. 

Дебреште,Прилеп. (269) 
Свидетелство за 8 одделени на име Азири Бајрам, 

с.Нераигге,Тетово. (275) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тановски Аце, с. 

Богомила,Велес. (279) 
Свидетелство за 8 одделение на име Таловски Димче, 

с. Богомила,Велес. (280) 
Свидетелство на име Имери Нерчиван, с. Бузалково, 

Велес. (281) 
Свидетелство на име Делова Блага, с. Долни Дисан, 

Неготино. (283) 
Свидетелство на име Ивановска Индијана, ул."4-ти 

Јули“ бр.13,Ресен. (284) 
Свидетелство за 7 одделение на име Арсова Марина, с. 

Спанчево,Кочани. (286) 
Свидетелство за 8 одделение на име Адемоска Ајша, 

с.Октиси,Струга. - (288) 
Свидетелство за 7 одделение на име Лазаров Љупчо, 

с.Ораовица,Радовиш. (289) 
Свидетелство за 8 одделение на име Васо Милев, 

с.Ињево, Радовиш. (291) 
Свидетелство за лекар,издадено одУ .Ц."МошаПијаде" 

-Тетово на име РадосавЈБевиќ Александар,ул.?Н.Тесла" 
бра,ниш. (292) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "П.З 

Пенко“ Скопје на име Бафтија Рамадани,Скопје. (580) 
Свидетелства за 5, 6 и 7 оддел ение,издадени од ОУ 

"Дедо Иљо Малешевски“-Берово на име Ќускинска 
Даринка,Берово. (840) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ“Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Малиновска Милка, 
Берово. (841) 
Свидетелство за 6 оддел ение,издадено од ОУ“Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Биковски Михаил, 
ул.“Г.Делчев“бр 13,Берово. (842) 
Свидетелство, издадено од ОУ "Дедо Иљо Малешев-

ски“ -Берово на име Алиманова^ Неџат,Берово. (843) 
Свидетелство, издадено од ОУ "Дедо Иљо Малешев-

ски“-Берово на име Боболински Дејанчо,Берово. (844) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Белчовска Мара-
зовиќ Перса,Берово. (845) 

Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ“Дедо 
Иљо Малешевски“-Берово на име Литовски Гоце, с. 
Митрашинци, Берово. (846) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Станковска Анка, с. 
Двориште,Берово. (847) 
Свидетелство за "8 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо -Малешевски“-Берово на име Коколинска Деспи-
на, с. Русиново,Берово. (848) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Портарска Велика, 
Берово. (849) 
Свидетелство,издадено од \ЗУ"Дедо Иљо Малешев-

ски“ -Берово на име Воденска Валентина,Берово. (850) 
Свидетелство,издадено од ОУ "Дедо Иљо Малешев-

ски“ -Берово на име Станковски Звонко, с.Двориште, 
Берово. (851) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Дантевска Марија, 
Берово. (852) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ“Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Камкински Јован, 
Берово. (853) 
Свидетелство за 5 оддел ение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Чипевски Златко, с. 
Митрашинци,Берово. (854) 
Свидетелство за 7 одделение,издадено од ОУ "Дедо 

Иљо Малешевски“-Берово на име Брашнарска В.Тања 
с. Владимирово,Берово. (855) 

Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Дедо 
Иљо Малешевски“-Берово на име Чочовски Игор, 
Берово. (856) 
Свидетелство за 4 го дина,издадено од Сеедно економ-

ско училиште "Моша Пијаде“-Скопје на име Маја Мар-
јановиќ,Скопје. (1401) 
Индекс бр. 13286,издаден од Филолошки Факултет -

Скопје на име Самарџиев Димитар,Скопје. (352) 
Индекс бр.7211, издаден од Природсноматематички 

факултет - Скопје на име Пикаус Марија,Скопје. (508Ј 
Индекс бр.33263,издаден од Правен факултет - Скопје 
на име Илиевски Михаил,Битола. 1 (559) 
Индекс бр. 39463,издаден од Економски Факултет -

Скопје на име Трпеска Марија,Скопје. (792) 
Индекс бр.10222, издаден од Филолошки Факултет -

Скопје на име Илиевска Ирина,Скопје. (1061) 
Диплома на име Мицевски Гоце,Делчево. (293) 
Диплома за занимање соработник, програмер од мате-

матичко-информативна струка,издадена од УСУ "Гоце 
Делчев“ - Куманово на име Спасоска Фросина, Кума-
ново. (1023) 
Диплома,издадена од Гимназија "Јосип Броз Тито"-

Скопје на име Николоска Никол ина,Скопје. (1038) 
Книшка на име Чакаров Горан, ул."Г.Х.Панзов"бр.З, 

Велес. , ' П94) 

Книшка на име Гелев Зоранчо, у л ."Ст. Богоев“ бр. 8, 
Велес. (295) 
Потврда за регистрација на ДАЕВУ Нексија ГЛ УЦД 

бр. 518 од 17- 04- 1996 год. на име Китевски Величе, 
Охрид. (306) 
Службена легитимација на лице вработено во КОД -

Идризово - Скопје,издадена од Министерство за правда 
- Скопје на име Звонко Трајковски,Скопје. (511) 
Потврда бр. 1450 за поседување На 1010' акции, изва-

дена од Р Ж С - Ладна -валавница - Скопје на име Бра-
јановски Димитрија, Скопје. (757) 
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Даночна картичка бр.5030998191305,издадена од Упра-
ва за приходи на град Скопје на име ТП "Нима", 
Скопје. (799) 
Даночна картичка бр.4030994271696,издадена од Упра-

ва за приходи на град Скопје на име Дуна компјутери, 
Скопје. (1157) 
Чекови од бр. 0110004059760 до 0110004010138 и од 

бр.0110004059760 до 0110004059769, од тековна сметка 
бр.36470-40 на име Стевановиќ Менка,Скопје. (477) 
Чекови од бр. 4349072 до 4349081, од тековна сметаа 

бр. 13465315,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Момировски Владо,Скопје. (1413) 
Чекови од бр. 50004831176? до 50004831181, од тековна 

сметка бр.5694118,издадени од Комерцијална банка а.д. 
-Скопје на име Наумовски Душко,Скопје. ^ (1590) 
Чекови од бр.90003529353 до 90003529355, од тековна 

сметка бр. 13194276,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Попоска Христина,Скопје. 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Иванов 

Борче,Скопје. (1247) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Хаџи -

Пецова Миа,Скопје. (1253) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Артинес 

Беџетовиќ,Скопје. (Г406) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Јана 

Ѓоргиевска,Скопје. (1407) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Душко 

Цветановски,Скопје. (1408) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Бугулевци 

Мерита,Скопје. (1415) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име 

Жоговски Никол а, Скопје. (1593) 
Решение Уп.бр.25-3434 за вршење на дејност,издадено 

од Секретаријат за стопанство - општина Центар -
Скопје на име Адем Муртезани - Гостилница "Брат-
ство",Скопје. (1598) 
Решение Уп.бр. 15-4221 Одобрение за работа,издадено 

од Секретаријат за стопанство - општина Центар 
Скопје на име Мелези Алија Буро-Кебапчилница "Па-
лас",Скопје. (1604) 
Чекови од бр. 4556998 до 4557001, од тековна сметка 

бр.2066676,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јовиќ Љиљана,Скопје. ' (1843) 
Чекови од бр. 0140000281156 до 0140000281167, од те-

ковна сметка бр.45952/18,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Крстевски Владимир,Скопје. 
Чекови ојц бр. 0140000275158 до 0140000275164, од те-

ковна сметка бр.134139/95, издадени од Комерцијална 
банка ад. - Скопје на име Цветковска Нада,Скопје. 
Чекови од бр. 2758718 до 2758724,2758715 и 2758716, од 

тековна сметка бр. 117891,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Петковска Ончевска Свет-
лана,Скопје. - (2289) 
Работна книшка,издадена од во ,Скопје на име Џавери 

Реџеп, с, Радуша,Скопје, (2063) 
Работна книшка на име Чевреска Даниела,ул. "Буди-

маш"бр.18/6,Прилеп. (2068) 
Работна книшка на име Стризлоски Пецо ул.“Сут-

јеска" бр.30,Прилеп. (2069) 
Работна книшка на име Славеска Данче, с. Требе-

ништа,Охрид. ^ (2070) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Светомир 

Стевиќ, Скопје. (2163) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име'Калач Јас-

мина,Скопје. Ѓ2186) 

Чековна сина картичка бр.240228 и чекови бр. 4954806 
и 4954820, издадени од Комерцијална банка а. - Скопје 
на име Попоев Гоце,ул.“В.Влаковиќ" бр. 31-1/4,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на“име Белов Сашко,ул. 

"Првомајска"бр.44 ,Демир Капија (2076) 
Свидетелство за 2 година на име Стојановски Горан, 

ул. "Илинденска"бр. 16,Куманово. (2079) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојанова Бранко 

Стојна,Радовиш. . (2081) 
Свидетелство за 8 одделение на име Меруше Шаќири, 

с. Доброшиште,Тетово. (2088) 
Свидетелство за 8 одделение на име Соња Ристова,ул. 

"Г.Делчев"бр.35,Радавиш. (2106) 
Свидетелство за 8 одделение на име Иванов Николчо, 

ул.“и Октомври"бр.28,Радовиш. (2115) 
Свидетелство на име Пантев Благој, с. Ињево, Радо-

виш. (2118) 
Свидетелство за 4 година на име Ефнушев Алексан-

дар, ул."8-ми Септември“,Радовиш. (2122) 
Свидетелство на име Ѓорѓиев Јован, с. Дамјан,Радо-

виш. (2125) 
Свидетелство за 8 одделение на име Коцева Маре, с. 

Ињево,Радовиш. (2128) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованов С. Ацо, с. 

Подареш,Радовиш. (2129) 
Свидетелство за 8 одделение на име Воинова Кате-

рина, с. Амзабегово,Свети Николе. (2130) 
Ученичка книшка за 2 клас,издадена од "Гоце Делчев“ 

- Куманово на име Никола Драган Јакимовски, ул.“Бај-
рам Шабани"бр.98,Куманово. (2073) 
Индекс бр. 2083, издаде^ од, Факултет за музичка 

уметност - Скопје на име .Бобановска Леонарда, 
Прилеп. (1869) 
Диплома бр. 1233/92 на име Димитровска К. Роза, 

ул ."Маршал Тито“бр. 122 ,Делчево. (2074) 
Диплома, издадена од Седно училиште "Наце Буѓони" 

- Куманово на име Ј,ашари Абдуљќерим,с.Ѓопаљце, Ку-
маново. (2075) 
Чекови,издадени од Стопанска банка ад.-Скопје.(2064) 
Избирачка легитимација на име Јорда Алексоска, 

Дебар. (2071) 

Избирачка легитимација на име Трпе Алексовски, 
Дебар. (2072) 
Чекови бр. 3852813, 3852819, 3852820 и 3852830, од 

тековна сметка бр. 03609763,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Лилјана Лукиќ,Скопје. (1772) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Мирко 

Климпер,Скопје. (1647) 
Работна книшка,издадена во- Скопје на име Сарафи-

лоска Петра,Скопје. (1828) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Алексан-

дровски Томи,Скопје. (1833) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Синиша 

Пекевски,Скопје. (1841) 
Свидетелство за 4 година и диплома,издадени од УСО 

"Орце Николов“ Скопје на име Адеми Адем,Скопје. 
Диплома, издаден од ДСУ "Цветан Димов“ - Скопје на 

име Рамадани Насер, с. Кондово,Скопје, (1824) 
Диплома,издадена од МУЦ "Коце Металец“ - Скопје 

на име Делев Мирчо, с. Мокрино,Струмица. (1826) 
Уверение за положени испити по индекс бр.9375, 

издадено од Филолошки .факултет - Скопје на име 
Ристеска Вилета,ул.“М.Угринова-Гина“бб,Кичево. 
Избирачка легитимација на име Ѓумијах Ибраим, 

Скопје. (1825) 
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О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата ( со општествен капитал Градежно 
занаетчиската задруга „Солидност“ - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 8.12.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Задругата не подлежи на трансформација. 
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 

домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мариовска“ бб, во 
време од 10 часот до 12 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) и Одлуката бр. 02-5294/1 -
од 21.12.1999 година, Комисијата за јавни набавки на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на РМ- ПЕ Велес, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувачот на јавниот повик бр. 1/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ-ПЕ Велес, ул. ,Ленинова“ бр. 19. 
Предметот на јавниот повик бр. 1/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на на-
бавка за прибирање на понуди за изведувач на гра-
дежните, градежно занаетчиските и инсталатерски 
работи на станбено деловен објект П+4+Пк на ул. 
„Благој Ѓорев“ бб, во Велес. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште на Република 
Македонија. 
- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 

за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија ПЕ Велес има потреба од 
утврдување на подобност на понудувачите (претква-
лификација), преку документација, кои би биле пови-
кани да достават понуди за утврдување, изведувач на 
градежните, градежно занаетчиските и инсталатер-
ски работи на станбено деловен објект П+4+Пк на 
ул,. „Благој Ѓорев“ бб, во Велес. 
Понудувачите своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со коЈа ќе го докажат след-
ното: 
- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 
за јавните набавки); 
- економско-финансиски бонитет - оригинал или ко-
пија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните 
набавки), 

- расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката; 
- список на квалификувани работници за вршење на 
занаетчиско инсталатерски работи; 
- договор за заеднички настап или список на подизве-
дувачи; 
- референци; 
- список на стручен кадар; 
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ од надлежен орган, во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација, како и дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка за безбедност - за-
брана на вршење дејност; 
- документ за регистрација. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 
документите' и податоците од точка 2 на овој повик. 
Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бро-
јот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентифи-
кува понудувачот. 
Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 
Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија - ПЕ 
Велес, ул. „Ленинова“ бр. 19 со назнака за Комиси-
јата за јавни набавки, препорачано по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет), дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и во едно друго гласило. 
Увид во Тендерската'документација е можен секој 
работен ден во просториите на ПЕ Велес на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според баран,ата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

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. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, 
МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА WLL -
Б ЕЖИ ЧЕП СИСТЕМ ЗА КОМУНИКАЦИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ВРУТОК 

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: 
WLL (Wireless Local Loop) - бежичсн систем за комуни-
кација со капацитет од 240 претплатници. 

1.3 Вид и количина: 
Дадено во тендер документацијата. 
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1.4 Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цена и услови за плаќање 120 бода 
- рок за испорака 20 
- референци на понудувачот за слични проекти 
и техничка опременост 30 
- квалитет и технички карактеристики на 
понудените системи 50 
- гаранција, понудени услуги за поддршка и 
одржување 30 

1.5. Рок за доставување на понудите: до 17.02.2000 го-
ди на до 12 часот. 

I.6 Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1 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 Тендерската документација може да се подигне во 
АД „Македонски Телекомуникации“ Дирекција, 
СКОПЈЕ , Сектор за Инвестиции, соба број 216, 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. 

- домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска про-
тиввредност според средниот курс на НБМ на денот на 
плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-409621, дано-
чен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка -
СКОПЈЕ, 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-сметка 
бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД „Македонски Те-
лекомуникации“, во „Комерцијална Банка“ А.Д. 
Скопје, КОЈ „Димитар Влахов“ бр. 4, 91000 СКОПЈС. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди 

III. СОДРЖИНА НА ПОГРДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

г техничка опременост опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитет, 

- 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 с пропишана 
од Министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и 

-дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана 
на вршење на дејност, издаден од страна на судот, со-
гласно член 24 од Законот за јавните набавки., 

- странско правно лице кое се Јавува како понудувач 
доставува 

- сертификат за бонитет со извештај и мислење из-
даден од професионално репрезентативно тело на инду-
стријата, трговијата или на професионално здружение 
на земјата во Koja се наоѓа неговото седиште, односно 
ревизорски извештај од независна ревизорска институ-
ција и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, која треба да биде придружена во 
придружната документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

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 среди-
ната 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 треба да ја содржи само понудата 
(цени, услови на плаќање и рок) и ја носи ознаката 
„понуда“. 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 17.02.2000 година 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 и 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 
17.02.2000 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 по една 
понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112-003 и 070 200-322. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 41 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Напре-
док“ Гостивар, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УПИС НА АКЦИИ 
ПО ПОВЛАСТЕНИ УСЛОВИ 

Врз основа на Решението број 15-1192 од 03.03.1999 
година на Комисијата на Владата на Република Маке-
доија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 01.03.1999 го-
дина го донесе Решението за откуп на претпријатието. 

Предмет на трансформацијата е општествен капи-
тал во вредност од 29.100 ДЕМ, односно 2.910 акции со 
номинална вредност од 10 ДЕМ. 

Право на упис на акции имаат сите вработени во 
„АД „Напредок“ Гостивар, под еднакви услови. 

Уписот ќе се врши во просториите на претпријати-
ето почнувајќи од 17.01.2000 година до 20.01.2000 го-
дина. 

За сите вработени правото за упис на акции ќе биде 
објавено на Огласна табла во просториите на АД „На-
предок“ Гостивар. 

Уписот ќе се врши со лична понуда од страна на 
вработените согласно утврденото право. Понудата се 
доставува во затворен плик со назнака за упис на акции 
по Јавен повик. 

Врз основа на член 10 став 1, член 33 алинеја 2 и 
член 34 став. 2 од Законот за јавните набавки („Службен 
весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки 
на ЈП Службен весник на РМ објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК 
БРОЈ 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И 
ПОДАТОЦИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ УТВРДИ КОИ 

ПОНУДУВАЧИ СЕ ПОДОБНИ ДА БИДАТ 
ПОВИКАНИ ДА ДОСТАВАТ ПОНУДА 

(ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА) 
1. НАБАВУВАЧ 

Јавно претпријатие Службен весник на РМ со се-
диште на булевар „Партизански Одреди“ бр. 29 -
Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да достават пријава за претквалификација 

имаат сите домашни и странски правни и физички лица, 
кои што се регистрирани за печатарска дејност. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 

Предмет на набавката се следните услуги: 
- подготовка на текст за печатење, врз основа на 

оригиналите што ги доставува набавувачот; 
- прва коректура на подготвениот текст; 
- графичка монтажа на весникот „Службен весник 

на РМ“; 
- обезбедување на озолит врз основа на кој нарачу-

вачот ќе го одобрува печатењето; 
- печатењето на „Службен весник на РМ“ се врши 

на средно фина офсетна хартија 45 или 48,8t гр. 
- тиражот на „Службен весник на РМ“ е дефиниран 

на тираж од 5.000 примерока до 6000 примерока по 
број; 

- обемот на еден весник се дефинира на 16, 32, 48 
или повеќе страници, во зависност од материјалот за 
објавување на обрежан формат 21 х 28,5 цм; 

- виткањето на весникот до 126 страници е табак во 
табак со шиење со два кламера, а за обем над 126 
страници виткањето е табак на табак со лепење и уко-
ричување со 200 грамос и картон; 

- поради специфичноста на весникот „Службен вес-
ник на РМ“ давање на приоритет и итност во печате-
њето, со рок на испорака не подолг од 7 часа од момен-
тот на одобрувањето на весникот за печат; 

- лепење на адресите што до давателот на услугата 
ги доставува нарачувачот; 

-дистрибуција на весникот „Службен весник на РМ“ 
до испратеа пошта, за натамошна дистрибуција до 
претплатниците; 

- отстапување на простор во просториите на давате-
лот на услугата за постојано користење за потребите на 
вработените на нарачувачот кои ја контролираат под-
готовката и го одобруваат влегувањето во печат на 
„Службен весник на РМ“, во времетраењето на важе-
њето на договорот за вршење на услугите; 

- извршувањето на услугата и печатењето на весни-
кот, подразбира печатење на истиот на хартија наба-
вена од понудувачот. 

Вкупниот обем на набавката врз бенова на досегаш-
ното искуство на нарачувачот изнесува околу 
55.000.000 страници од дефинираниот формат годишно. 

Избраниот набавувач на услугите за печатење на 
весникот „Службен весник на РМ“ по овој ограничен 
повик, услугите ќе ги врши за наредните три години, а 
за секоја година ќе-се склучуваат поединечни договори. 

Предметот на набавката е неделив. 

4. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК 

Прибирање на документи и податоци со кои се дока-
жува исполнувањето на условите определени во член 35 
став 2 од Законот за јавните набавки, преку кои прет-
ходно се утврдува подобноста на понудувачите да бидат 
повикани да достават понуда со која ќе учествуваат в р 
постапката за избор на најповолен понудувач, кој ќе ги 
врши услугите за печатење на весникот „Службен вес-
ник на РМ“ (претквалификација). 

5. ДОКУМЕНТИ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СО-
ГЛАСНО СО ЧЛЕН 35 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА 
ДА ГИ ПРИЛОЖИ 

- доказ за техничко-технолошки бонитет, согласно 
член 23 од Законот за јавните набавки, и тоа докумен-
тите од алинеја 1 до 4 од став 1 на член 23; 

- документ за економско-финансиски бонитет, изда-
ден во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет „(Службен весник на РМ“ бр. 
32/98 и 55/98), во оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар; 

- податоци за расположива опрема и физички капа-
цитети потребни за реализација на конкретната јавна 
набавка; 

- податоци за менаџерската способност; 
- податоци за искуството и стручниот кадар за печа-

тење на весникот; 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 

мерка за безбедносг-забрана на вршење на дејноста 
(Уверение од надлежен основен суд - оддел за прекр-
шоци во оригинал или копија заверена од нотар); 

- доказ - документ од надлежниот основен суд дека 
понудувачот не е во стечај или над него не е покрената 
постапка за ликвидација во оригинал или копија заве-
рена од нотар; и 

- документ (извод), за регистрирана печатарска деј-
ност (копија од образецот број 3 од документот за реги-
страција заверена од нотар). 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ 

Рок за доставување на документите и податоците 
изнесува 21 ден од денот на објавувањето на Ограниче-



Стр. 94 - Бр. 2 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 19 јануари ?ООО 

имот јавен повик во последното средство за информи-
рање (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои не се предадени во определениот рок, 
како и оние кои не се изработени во согласност со 
бараната на овој оглас, односно во согласност со Зако-
нот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани и 
квалификувани. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката „не отворај“, како и бројот на ограниче-
ниот јавен повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 

Документите Можат да се достават преку пошта на 
адреса булевар „Партизански Одреди“ бр. 29, Скопје 
или да се предадат во архивата на Јавното претпријатие 
Службен весник на РМ. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
23.11.2000 година, со почеток во 1500 часот, во просто-
риите на Јавното претпријатие Службен весник на РМ. 

Претставниците на понудувачите на јавното отво-
рање на Комисијата за јавни набавки треба да и доста-
ват писмено овластување од понудувачот за нивното 
учество на јавното отворање. 

Комисија за јавни набавки 

Во текстот на отворените повици бр. 02-7828/1, 02-
7989/1, 02-7990/1,02-8116/1,02-8117/1,02-8118/1, 02-8119/ 
1 и 02-8120/1 објавени во Нова Македонија од 25.12.1999 
година, 30.12.1999 година и 04-01.2000 година како и во 
„Службен весник на РМ“ бр. 83/99, 85/99, и 86/99, се 
вршат следните исправки: 

1. Главата Критериуми за избор на најповолен понуду-
вач гласи: 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следниот критериум: 
Цена со сите давачки франко краен корисник. 

Во отворените повици бр. 02-7990/1, 02-8116/1, 02-
8117/1, 02-8118/1, 02-8919/1, 02-8120/1 во точката 2 -
Предмет на набавка, зборовите: „кои имаат одобрение 
за ставање во промет или ги исполнуваат условите за 
добивање одобрение за пуштање во промет по скратена 
постапка“ се бришат. 

Министерство за здравство 

ОГЛАСИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ - НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на известување за упис на намерата за 
намалување на основната главнина на Друштвото за 
маркетинг и дистрибуција ПАЛМЕРС Никола и други 
ДОО Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 33, во Тргов-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, го 
објавува следниот 

О Г Л А С 
Основната главнина на Друштвото за маркетинг и 

дистрибуција ПАЛМЕРС Никола и други ДОО Скопје, 
ул. „Народен фронт“ бр. 33 Скопје, која изнесува 
885.500,00 денари, во противвредност од 28.600 ДЕМ, се 
намалува за износ од 666.500,00 денари, во противвред-
ност од 21.500. ДЕМ. Друштвото е согласно врз основа 
на барања на доверители,- да ги исплати побарувањата 
или да даде гаранција. ,(1414) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр, 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
декември 1999 година во однос на месец ноември 1999 
година е повисока за 0,8%, а планираната за 1% пови-
сока во однос на месец ноември. 

2. Порастот на платите за месец декември 1999 го-
дина во однос на месец ноември 1999 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,8%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месец декември 1999 
година ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
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нови на Училишниот одбор на Земјодел-
ското училиште „Киро Бурназ“ - Куманово . 37 

37. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДУСО „Орце 
Николов“ - Скопје 37 

38. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Славчо Стојменски“ - Штип . 37 

39. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Јосин Броз Тито“ -Скопје 37 

40. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЗПУЦ ,Ди-
митар Влахов“ - Струмица 37 

41. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЕМУЦ „Ри-
сте Ристески-Ричко" - Прилеп 38 

42. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УЦПЗ 
"Ѓорче Петров“ - Прилеп 38 „ 

43. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДЕТУ „Куз-
ман Јосифовски - Питу“ - Прилеп 38 

44. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДУПУ „Лазар 
Личеноски“ - Скопје 38 

45. Решение за разрешување и именување чле-. 
нови на , Училишниот одбор на ДОГУ 
„Здравко Цветковски“-Скопје . . . . . . . . . 39 

46. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Зеф Љуш Марку“ - Скопје 39 

47. Решение за разредување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УМЦ „Ни-
кола Штејн"-Тетово 39 

48. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Гоце Делчев“ - Куманово 39 

49. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСМУ ,Јане 
Сандански“ Штип 39 

50. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Мето-
дија Митевски - Брицо“ - Делчево 40 

51. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УЦСО 
„Мирко Милески“ - Кичево 40 

52. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училиншиот одбор на ДСУ „Гоце 
Делчев“ - Валандово 40 

53. Решение за разрешување и именување чле-, 
нови на Училишниот одбор на УСО „Ванчо 
Прке“-Виница 40 

54. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Ацо 
,Рускоски" - Берово ; 41 ' 

55. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Наум 
Наумовски - Борче“ - Пробиштип' 41 

56. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Љупчо 
Сантов“ - Кочани 41 

57. Решение за разрешување и именување.чле-
нови на Училишниот одбор на УЦ „Моша 
Пијаде“ - Тетово 41 

58. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Кирил 
Пејчиновиќ"-Тет,ово . . . 111 

59. Решение за разрешување и именување чле-
. нови на Училишниот одбор на ДСЕУ „8 Сеп-

тември“ - Тетово 42 
60. Решение за разрешување и именување чле-

нови на Училишниот одбор на ТУЦ „Ѓоце 
Стојчески“-Тетово 42 

61. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДЕТУ „Ми-
хајло Пупин" - Скопје 42 

62. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДА СУ „Боро 
Петрушевски“ - Скопје 42 

63. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Панче 
Арсовски“ - Скопје ^ 42 

64. Решение за именување членови на Училиш-
ниот одбор на Центарот за образование и 
рехабилитација „Партенија Зографски“ -
Скопје . 43 

65. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Цар 
Самоил“ - Ресен 43 

66. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЦСНО 
„Злате Малакоски“ - Гостивар 43 

67. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Чеде 
Филиповски“ - Гостивар 43 

68. ,Решение за разрешување и именување чле-' 
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Крсте 
Петков Мисирков44 - Демир Хисар 43 

69. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Нико 
Нестор“ - Струга 44 

70. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Наум 
Наумовски-Борче“-Крушево 44 

71. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Св. Ки-
рил и Методиј“ - Неготино ' . . 44 

72. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Митко 
Пенџуклиски“ - Кратово 44 

73. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ Гимна-
зија ,Јосип Броз Тито“ - Битола 45 

74. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСМУ „д-р 
Јован Калаузи“ - Битола 45 

75. Решение за разрешување и Именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Таки 
Даскало“ - Битола 45 

76. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСЕУ ,Јане 
Сандански4' - Битола 45 

77. Решение за разрешување и именување чле- 1 

нови на Училишниот одбор на Училишниот 
г центар за музичко образование - Битола . . . 45 
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78. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСЕМУ 
„Ѓорѓи Наумов“ - Битола 46 

79. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Кочо Рацин“ - Белее 46 

80. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Дими-
трија Чуповски“-Велес 46 

81. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Јовче 
Тесличков“ - Велес 46 

82. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Коле 
Неделковски“ - Велес 46 

83. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Ѓорче 
Петров“ - Крива Паланка 47 

84. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Цветан 
Димов“ - Скопје 47 

85. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУЕБ „Ар-
сени Јовков“ - Скопје . . . . 47 

86. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУЖПС 
„Владо Тасевски“ - Скопје ; 47 

87. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ „Дими-
тар Влахов“ - Скопје 48 

88. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДЕПУ „Васил 
Антевски - Дрен“ - Скопје 48 

89. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Добри Даскалов“-Кавадарци 48 

90. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УЦСНО 
„Киро Спанџов - Брко" - Кавадарци 48 

91. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЗШУЦ 
„Ѓорче Петров“ - Кавадарци 48 

92. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Св. 
Климент Охридски“-Охрид 49 

93. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЕМУЦ „Св. 
Наум Охридски“ -Охрид. . . ; 49 

94. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДУТУ „Ванчо 

Питошевски" - Охрид 49 
95. Решение за разрешување и именуван,о чле-

нови на Училишниот одбор на ДСУ „Коста 
Сусинов“ - Радовиш 49 

96. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Јосиф 
Јосифовски“-Гевгелија 50 

97. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Гимназијата 
„Мирче Ацев“ - Прилеп . . . / 50 

98. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Н.Х. 
Орде Чопела“ - Прилеп 50 

99. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на УСО „Св. 
Наум Охридски“ - Македонски Брод 50 

100. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСГГУ „Дими-
тар Мирасчиев“ - Штип 50 

101. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДЕМУ „Коле 
Нехтенин“ - Штип 51 

102. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Музичкиот 
училишен центар - Штип 51 

103. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Училиштето 
за специјално средно образование „Искра“ -
Штип 51 

104. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ГМЦ „Чеде 
Филиповски - Даме“ - Скопје 51 

105. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ЦСНО 

„Здравко Чочковски“-Дебар . . . . . . . . . 51 
106. Решение за разрешување и именување чле-

нови на Училишниот одбор на Д СУ „Раде 
Јовчевски - Корчагин“ - Скопје 52 

107. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДУФК „Ме-
тодија Митевски - Брицо“ - Скопје 52 

108. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на Машинското 
училиште „Гоце Делчев“ - Скопје . 52 

109. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ДСУ за реха-
билитација и образование „Св. Наум Охрид-
ски“ - Скопје 52 

110. Правилник за определување висината на 
правото на еднократна парична помош . . . . 53 

111. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 53 

112. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 53 

113. Решение за давање одобрение за издавање 
нД долгорочни хартии од вредност 53 

114. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 54 

115. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 54 

116. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 54 

117. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 54 

118. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 54 

119. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 55 

120. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 55 
Исправка на Решението за утврдување на 

опремата која може да се увезе без плаќање 
царина за потребите на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство . 55 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ 
3. Правилник за постдипломски студии и здо-

бивање со докторат на науки 55 
4. Правилник за условите, критериумите, по-

стапката и начинот за избор во наставно-
научни и соработнички звање на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје . . . . 59 
Објава за стапката на порастот на Трошо-

ците на животот и платите .94 
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