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3206. 
Врз основа на член 21-а од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" 
бр. 4/96, 28/97 и 18/99), министерот за транспорт и вр-
ски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за пла-

нирање на просторот ("Сл. верник на РМ" бр. 69/99), 
во член 9, во став 2 по зборот "населението" по запир-
ката, се додаваат зборовите: "објекти за повремено 
живеење-преноќишта". 

Во став 3 по зборот "трговско-услужни објекти" 
по запирката, се додаваат зборовите: "објекти со биз-
нис-станови, преноќишта, хотелски објекти со мал ка-
пацитет наменети за повремен престој 

Член 2 
Во член 13 по зборот "развој" 

вите: "зона за верски објекти". 

објектот - без подземни гаражи и паркинзи и површи-
ната на парцелата)" се заменуваат со зборовите: "од-
нос меѓу бруто развиена површина на сите нивоа на 
објектот, без подземни гаражи и паркинзи, визбени 
простории и површината на парцелата". 

- Во алинеја еден бројот "1,5" се заменува со 
бројот "1,6" 

- Во алинеја два бројот "1,8" 
"2" 

- Во алинеја три бројот "2,5" 
"3" 

Алинеја четири се брише. 

се заменува со бројот 

се заменува со бројот 

се додаваат зборо-

Член 3 
Во член 14 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"По исклучок од став 1 на овој член, минималното 

растојание од објектот до границата на соседната пар-
цела може да изнесува 1,50 метри, односно 3 метри до 
соседниот објект, во кој случај е можно отворање на 
прозорци на споредни простории-претпростор, скали-
шен простор, куЈна, гардероба, бања, остава, ВЦ, при 
што висината на парапетниот ѕид на истите треба да 
изнесува минимум 1,60 метри, како и на котларница и 
подрумски простории". 

Ставот 2 станува став 3 

Член 4 
Во член 15 по став 1 се додава став 2, кој гласи: 
"При изработка на планови, за постојните објекти 

кои во документационата основа на планот се катего-
ризирани како објекти во добра состојба, постојниот 
габарит се задржува во целост со можност на доград-
ба и надградба, согласно стандардите и нормативите 
од овој правилник". 

Член 5 
Во член 16, став 1, во алинеја 3 бројот "140" се за-

менува со бројот "120", а зборовите: "6 метри" се за-
менуваат со зборовите: "4,80 метри". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"При изработка на планската документација за ур-

бани блокови во кои веќе постојат изградени објекти 
се дозволува градба на соодветен објект и во урбанис-
тички парцели кои се помали од горенаведените. Во 
тој случаЈ процентот на изграденост и коефициентот 
на искористеност ќе се соодветни на големината на 
урбанистичката парцела". 

Член 6 
Во член 17 зборовите во заградата "(однос меѓу 

бруто развиена корисна површина на сите нивоа на 

Член 7 
Во член 18 во став 5 по зборот "базени" се 

додаваат зборовите: "тремови, натстрешници, тераси, 
перголи, паркинг површина". 

Член 8 
Во член 22 во став 2 бројот "8" се заменува со 

бројот "8,50". 

Член 9 
Во член 23 во став 2 бројот "1" се заменува со бро-

јот "1,20". 
По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гла-

сат: 
"Од градежната линија (главна и помошна) може 

да отстапуваат приземните тераси и влезната парти-
ја, кои ако се од страната на соседен објект мора да го 
задоволат минималното растојание од 1,50 метри од 
границата на урбанистичката парцела. Сите други 
елементи-еркери, конзоли, инсталациони канали, еле-
менти од второстепена пластика, влегуваат во рамки-
те на градежните линии со кои е определена површи-
ната за градба. За објекти за кои со Деталниот урба-
нистички план е утврден габарит, може да се предви-
дат еркерни к конзолни испуштана и кровни заврше-
тоци со максимална широчина до 1,20 метри при што 
треба да се задоволи дозволениот процент на изграде-
ност и коефициент на искористеност на земјиштето. 

Отстапување од помошната градежната линија на 
две соседни парцели е можно кога има согласност на 
двете заинтересирани страни, при што објектите може 
да се доближуваат до минимално растојание на објекти-
те од 3 метри или да се спојуваат. Во тој случај плани-
раната површина за градба останува непроменета". 

Член 10 
Во член 26 став 1, втората реченица се менува и 

гласи: "Максималната височина на оградата кон ули-
цата изнесува 1,60 метри при што до висина од 1,00 ме-
тар може да е полна, а над тоа транспарентна (дрвени, 
метални, пластични и друг вид профили или елементи 
кои не го попречуваат погледот), а кон соседните пар-
цели таа може да е со висина до 2,00 метри, при што 
треба да се обезбеди природна аерација на просторот 
(делумно да е транспарентна). Во случаи кога парце-
лата заради теренските услови налага изградба на 
потпорни ѕидови, истите може да се изведуваат со ви-
сина од страна на парцелата соодветна на висината на 
оградата (1,40 метри односно 2,00 метри)". 

По став 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гла-
сат: 
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"Урбанистичките парцели наменети за заеднички 
станбени објекти - блокови, кули, терасасти и други 
структури - исто така може да се оградуваат. Во тој 
случај оградата може да е со висина до 1,00 метар, со 
тоа што до 0,60 метри може да е полна, а над таа висо-
чина транспарентна. При тоа не смее да се нарушат 
пешачките и пешачко-колските движења. 

За објекти со специјална намена - амбасади, дипло-
матски објекти, институти, болници, воспитно-обра-
зовни и слични објекти, висината и типот на оградата 
се определува според намената на објектот, теренски-
те услови и други барања за заштита". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 11 
Во член 30 во став 1 зборовите: "повеќесемејните-

колективни станбени објекти" се заменуваат со збо-
рот "објектите". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"На калканските ѕидови не може да се поставуваат 

отвори - прозорци, светларници, вентилациони окна и 
слично, ниту да се водат инсталациони канали надвор 
од рамнината (градежната линија) на објектот". 

Член 12 
Во член 43 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
"Кога станбениот објект - структура се наоѓа на 

агол на две улици и нема можност да се обезбеди прис-
тап до објектот, односно да се обезбеди гаражирање 
или паркирање на возилата во рамките на габаритот 
или урбанистичката парцела на објектот, тоа ќе се 
врши на јавен паркинг простор или катна гаража пред-
видени во урбаниот блок во кој се наоѓа парцелата". 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 10-8129/3 
27 ноември 2000 година Министер, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р 

3207. 
Врз основа на член 21-а од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" 
бр. 4/96, 28/97 и 18/99), министерот за транспорт и вр-
еди донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ 
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за про-

ектирање на објекти ("Сл.весник на РМ" бр. 69/99), по 
член 11 се додава нов член На, кој гласи: 

"Членна 
При проектирање на јавни, административни, де-

ловни и друг вид објекти, проектната документација 
треба да содржи и елаборат за климатизација на об-
јектот". 

Член 2 
Во член 130 став 1, во алинеја три бројот "1,20." се 

заменува со бројот "1,50." 
Член 3 

Во ,член 134 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

"На постојните објекти утврдени со Деталниот ур-
банистички план, во кои постојат пасивни простори и 
простории, ниши и слично, може да се врши нивно 
преуредување и редизајнирање по доставен проект, 
како и да се вршат Интервентни зафати на објектите -
тераси, балкони и лоѓии, светларници, заеднички ос-
тави и слично, заради пофункционално искористува-
ње на просторот, при што несмее да се наруши конс-

труктивниот систем на објектот т.е. неговата стабил-
ност. За бараната интервенција инвеститорот изготву-
ва проектна документација". 

Член 4 
Во член 136 по зборот "базени" се брише точката 

и се додаваат зборовите: "тремови, натстрешници, те-
раси, перголи". 

Член 5 
Во член 139 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-

си: 
"Постојните и новопроектирани пасажи може да 

се уредуваат со светлосни реклами, панои и витрини, 
партерно да се осмислуваат и уредуваат, при што нес-
мее да се наруши пешачкото или сообраќајното дви-
жење". 

Член 6 
Во член 140 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-

си-
л а постојни објекти кои не се климатизирани, при 

поставување на клима - уреди се доставува проект во 
кој се определува местото на истите, при што несмее 
да се наруши естетскиот и функционалниот аспект на 
објектот". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето вб "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 10-8129/3 Министер, 
27 ноември 2000 година Љупчо Балкоски, с.р. 

Скопје 

3208. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
28.11. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На "ОКТА Рафинерија на нафта" АД Скопје се 

дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност-втора емисија на акции во вредност од 
17.078.000 германски марки или во денарска против-
вредност по среден курс на Народна Банка на Репу-
блика Македонија на денот на донесување на решени-
ето на Комисијата во износ од 530.563 695 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 начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

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

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

Бр. 01-628/1 Комисија за хартии од вредност 
29 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3209. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
28.11. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На штедилница "АМ" АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност-втора емисија ца акции во вредност од 104.000 
германски марки или во денарска противвредност од 
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3.224.448 денари согласно Одлуката на издавачот бр. 
147 донесена на 21. И. 2000 година за издавање акции. 

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 начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

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

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

Бр. 01-624/1 Комисија за хартии од вредност 
29 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3210. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
28.11. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Тутунска Банка" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност-деветта емисија на акции во вредност од 
466.007.165 денари. 

2. Издавачот ќа 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 начи-
нот предвидев со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

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

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

Бр. 01-623/1 Комисија за хартии од вредност 
29 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

3212. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
28.11. 2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Брокерско-посредничкото друштво "Саксес 

Брокерс" АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност-втора емисија на ак-
ции во вредност од 828.000 германски марки или во де-
нарска противвредност од 25.646.600 денари согласно 
Одлуката на издавачот донесена на 21. И. 2000 година. 

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 начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

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

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

Бр. 01-632/1 Комисија за хартии од вредност 
29 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

40. 
С П О Г О Д Б И 

3211. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартни од вредност донесена на седницата одржана на 
28.11.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Брокерско посредничкотр друштво за тргу-
вање со хартии од вредност "Мак Брокер" АД Скопје 
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност-втора емисија на акции во вредност од 
850.000 германски марки или во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна Банка на Република 
Македонија на денот на донесување на решението на 
Комисијата во износ од 26.407.023 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 начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

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

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

Бр. 01-536/1 Комисија за хартии од вредност 
29 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на графичка, информативна, 
филмска, издавачка дејност и производство на хартија 
на Република Македонија - ГИФИХ и Здружението за 
производство и преработка на хартија, графичка ин-
дустрија, новинско-издавачката дејност и кинемато-
графија на Стопанската комора на Македонија на 
1.12.2000 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ГРАФИЧКА ДЕЈНОСТ И 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Важењето на Колективниот договор за графич-

ка дејност и производство на хартија на Република 
Македонија, се продолжува и важи се до донесување 
на нов Колективен договор. 

2. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во "Службен весник на Република Македонија". 

Синдикат на графичка, 
информативна, филмска, 

издавачка дејност и 
производство на хартија на 

Република Македонија 
ГИФИХ 

Претседател, 
Петре Клинкаров, с р. 

Здружение за производство и 
преработка на хартија, графичка 
индустрија, Новинско-издавачка 
дејност и кинематографија на 

Стопанска комора на РМ 

Претседател, 
Јосиф Стојановски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4277/2000, на регистарска влошка бр 
020348667-4-01-000, запиша во трговскиот регистар 
податоци за извршена трансформација и усогласува-
ње на Акционерското друштво за трговија на големо 
и мало со земјоделско-прехранбени производи и реп-
роматеријали АГРОХЕМИЗАЦИЈА АД извоз-увоз 
Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 
02.01, 02.02,15.11,15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41,15.42,15.43,15.51,15.52,15.61,15.62,15.71, 15.72, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.83,15.84,15.85,15.86, 
15.87,15.88,15.89,15.91,15.92, 15.93,15.94,15.95, 15 96, 
15.97,15.98/1,15.98/2,16.00/1,16.00/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,-52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48,52.62,52.63,555.11,55.12,63.11,63.12,74.84. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка! 

Друштвото во правниот промет го застапува Ѓу-
ровски Слободан, претседател на управен одбор со не-
ограничени овластувања. 

Основна главница: 1.300.000 дем. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4277/2000. (44235) 

Основниот суд Ш т и п во Штип, со решението Трег. 
бр. 1492/99, на регистарска влошка бр. 03005393?-8-09-
000, го заниша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги "РИВА-5" извоз-увоз ДООЕЛ 
Св. Николе, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 147. 

Дејности: 50.20,50.30,25.13,18.10,19.20,25 24,18.21, 
18 22, 17.40/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52 45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 512, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30, 50.40/1, 50.30/1, 
51.57. 

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

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

'Управител на друштвото е лицето Петрушевски 
Ванчо од Св. Николе со неограничени овластувања. 

Во внатрешниот и надворешниот промет застапу-
вање на странски фирми, посредување во надвореш-
нотрговскиот промет, продажба на странски стоки на 
консигнација и реекспорт. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Петрушевски Ванчо од Св. Николе, ул. 
"В.Влаховиќ" бр. 147. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1492/99. (27098) 

Основниот суд Ш т и п во Штип, ср решението Трег. 
бр. 3068/99, на регистарска влошка бр. 03006968?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за производство и трговија 
"ЕСИМИТ МАК" ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Тошо 
Арсов" бр. 36. 

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
50.10,50.30/1,50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.12, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, застапување на странски фирми, ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт и продажба на стоки 
од консигнациони складови. 

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
производство и трговија "ЕСИМИТ МАК" ДОО увоз-

извоз Штип, ул. "Т. Арсов" бр. 36 настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските одговара друштвото со сите свои 
средства. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то ќе го застапува управител Митровски Зоранчо со 
неограничени овластувања. 

Основачи-содружници се: Митровски Зоранчо од 
Штип и Есимит СПА од Горица Р. Италија. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3068/99. (27099) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 526/99, на регистарска влошка бр. 03004427?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ТЕР-ПРОМЕТ" ДООЕЛ Св. Николе, 
ул. "Маршал Тито" бр. 55. 

Усогласување со Законот за трговските друштва и 
претворање во ДООЕЛ на Трговското претпријатие 
ТЕР-ПРОМЕТ" Свети Николе со П.О., ул. "Маршал 
Тато" бр. 55. 

Фирма и седиште на новото друштво: Друштво за 
производство, трговија и услуги ТЕР-ПРОМЕТ" ДО-
ОЕЛ - Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 55. 

Новото друштво го задржува правниот континуи-
тет на Претпријатието што се усогласува. 

Основач: Митев Тодорче од Св. Николе со стан на 
ул. "Маршал Тито" бр. 55. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 51.16, 51.21,. 51 22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51 36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51 54, 51 55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 62.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 
60.22,60.23,60.24. 

Работи на надворешнотрговскиот промет, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени спрема трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

За обврските на друштвото основачот не одгова-
Ра , 

Управител: Митев Тодорче ,од с. Горобинци, Св. 
Николе, со неограничени овластувања во застапува-
њето на друштвото во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 526/99. 
(27100) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3078/99, на регистарска влошка бр. 03006978?-8-01 -
ООО, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија "МИСТ" ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 
ул. "Ванчо Прке" бб, Штип. 

Единствен содружник Милисава Панева, ул. "Љу-
бен Иванов" бр. 13, Штип. 

Стар влог 20,00 ден се зголемува за износ од 5.300 
дем или 164.300,00 денари основни средства. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет Стојка Панева. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Дејности: 50.10,50.30,51.21,51.23,51.24,51.31,51.32, 

51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52 24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 
63.40, 74.12, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 



6 декември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 102 - Стр 5443 

производи, реекспорт, консигнација, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3078/99. (27101) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1138/99, на регистарска влошка бр. 03005039?-8-09-
000, го заниша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија "ОХОМУШ ДООЕЛ Кочани. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правиот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Никола Охомуш, управител 
без ограничување. 

Дејности: 14.21,14.22,15.11,15.12,15.13,15.31,15.32, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
74.20/3, 20.10/1, 20.51, 24.16, 36.11, 36.12, 36.13, 45.21, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.62, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, усуги и превоз во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограни-
чен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1138/99. (27102) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр 1983/99, на регистарска влошка бр. 03005884?-8-01-
000, го заниша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ПРИНЦ-КОМПАНИ" ДООЕЛ, с. Седларци 59 а, 
Василево. 

Единствен содружник е: Јорданов Ванчо од с. Сед-
ларци, Василево. 

Дејности: 52.11, 52.21, 24.16, 20.30, 2121, 15.98/2, 
37.10, 63.40, 55.40, 60.21, 60.24, 60.22, 52.41, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 01.21, 01.11/1, 01.13/1, 
02 01, 55.30, 55.11, 01.41, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 
51.36, 51.37, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, ма-
лограничен промет со соседните држави, консигнаци-
они работи и реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Бачева Соња од с. Радичево, Василево - управител 
на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот 
промет со трети лица без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1983/99. (27104) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1707/99, на регистарска влошка бр. 03005608?-8-01-
000, го заниша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги "МАЌ-МЕДИУМ" Иван Мла-
деновски, ДООЕЛ, с. Јакимово, Виница. 

Претворање на Претпријатието во приватна сопс-
твеност ц.о "МАК-МЕДИУМ", С. Јакимово, Виница 
во Друштво за производство, трговија и услуги 
"МАК-МЕДИУМ" Иван Младеновски ДООЕЛ с. Ја-
кимово, Виница и негово усогласување со ЗТД, врз ос-
нова на одлуката бр. 1/98 од 10.12.1998 година. 

Основач-единствен содружник: Иван Младеновски 
од с. Јакимово, општина Виница, не одговара. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 
15.92, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.56, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 60.22, 60.24, 74.12, 74.14, 74.84, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.11, 45.21/2, 45.50, 51.60, 
52.50. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, 
превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, 
превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, 
малограничен промет со Република Бугарија, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Застапник на друштвото во внатрешниот и во над- -
ворешнотрговскиот промет е управителот Иван Мла-
деновски, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
1707/99. (27105) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2953/99, на регистарска влошка бр. 03006853?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за трговија, производство и 
услуги "ЗА-МАКАТ" увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, 
ул. "Маршал Тито" бр. 205, Струмица. 

Назив и фирма: Друштво за трговија, производ-
ство и услуги "ЗА-МАКАТ" увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица. 

Скратен назив: "ЗА-МАКАТ" ДООЕЛ Струмица. 
Седиште: ул. "Маршал Тито" бр. 205, Струмица. 
Единствен содружник: Цветиќ Златка од Струми-

ца. 
Дејности: 02.01, 02.02, 15.41, 15.42, 15.81/1, 15.81/2, 

15.98/1,15.98/2,20.10/1,20.10/2,20.20,20.30, 20.40,20.51, 
20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 25.11, 
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 28.61, 28.62, 28 63, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 34.30, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45,50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50 40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52 21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52 63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реек-
спорт, малограничен промет, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Георгиев Ангел - управител со неограничени ов-
ластувања и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2953/99. (27106) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2843/99, на регистарска влошка бр. 03006743?-3-01-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги "КО-
ДЕКС" ДОО увоз-извоз Штип, бул. "ЈНА" бр. 4/11, 
Штип. 
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Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.Ѕ0, 52.62, 52.63, 55 30, 
55.30/1, 92.34, 92.72, 72.60,15.81,15.81/1,15.81/2,15.81/3, 
15.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со Бу-
гарија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
трговија и услуги "КОДЕКС" ДОО увоз-извоз Штип, 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то ќе го застапува Весна Соколова - управител без ог-
раничување во овластувањата. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Друштвото со ограничена одговорност "КО-
ДЕКС" ДОО увоз-извоз Штип со вложување на свои 
средства го основаат: Љупчо Соколов, Невенка 
Соколова и Весна Соколова, со вложување на свои 
средства во лична сопственост. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2843/99. (27108) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3044/99, на регистарска влошка бр. 030069447-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то на ДОО со ЗТД на Друштвото за земјоделско про-
изводство и услуги, трговија и угостителство Врсако-
во ДОО Врсаково, Штип. 

Исполнети се условите за усогласување со одред-
бите на ЗТД на Друштвото со ограничена одговор-
ност за земјоделско производство и услуги, трговија и 
угостителство Врсаково, с. Врсаково Штип во Друш-
тво за земјоделско производство и услуги, трговија и 
угостителство Врсаково ДОО Врсаково Штип. 

Скратен назив Врсаково ДОО Врсаково Штип. 
Содружници - основачи се: Република Македонија 

Агенција за санација на банки Скопје со основачки 
влог од 1.230,935 дем; Република Македонија Влада на 
Република Македонија Скопје со основачки влог од 
597.999 дем; Вработените (физички лица) со основач-
ки влог од 9.982 дем; ЈП "Електростопанство на 
РМ "Подружница Електродистрибуција Штип со осно-
вачки влог од 7.579 дем; АД Македонски телекомуни-
кации Скопје Регионален центар за телекомуникации 
Штип со основачки влог од 2.033 дем; 

За обврските на Друштвото основачите не одгова-
раат. 

Дејности се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.25, 01.22/2, 01.41, 
01.41/1, 01.41/3, 01.42, 01.50, 05.01, 05.02, 15.31, 15.32, 
15.33,15.52,15.51,15.61, 15.71, 15.81, 21.11, 21.12, 21.21, 
21.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 
52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.30/1, 55.40, 60.23, 
63.12, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбе-
на стока, надворешна трговија со непрехранбена сто-
ка. 

Друштвото има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Караѓозов Љупчо управител со ограничени овлас-
тувања до 50 ООО ДЕМ. 

Караѓозов Љупчо со ограничени овластувања до 
50 ООО дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3044/99. (27109) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2858/99, на регистарска влошка бр. 03006758?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД и трансформација во ДОО на Ветеринарна 
станица ДОО Св. Николе, ул. "Велко Влаховиќ" 182. 

Дејности: 85.20, 01.42, 01.41, 05.01, 05.02, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 19.10, 
18.30,15.11,15.51,15.61, 15.52, 15.88,15.89,15.71,15.72, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.11, 52.12, 52.33, 52.48, 
52, 52.63, 51.23, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 
52.33, 51.55, 51.46, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.66, 74.70, 
74.84, 51.11, 51.17, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта на странски стоки, посредува-
ње, застапување на странски лица. 

Се врши трансформација на општествено претпри-
јатие и усогласување согласно ЗТД и Законот за вете-
ринарно здравство. 

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

Управител на друштвото е Митевски Гоце со не-
ограничени овластувања во внатрешниот и надвореш-
ниот промет. 

Друштвото ќе го застапува Митевски Гоце. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 

2858/99. (27260) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2915/99, на регистарска влошка бр. 030068157-1-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то со ЗТД на Друштвото за производство, консалтинг 
и трговија увоз-извоз "ПРОЕКТ" Славко Николов и 
др ЈТД Пробиштип, ул. "Јаким Спиров" бр 28/15, Про-
биштип. 

Назив на фирмата: Друштво за производство, кон-
салтинг и трговија увоз-извоз "ПРОЕКТ" Славко Ни-
колов и др. јтд. 

Скратен назив: јтд "ПРОЕКТ" Пробиштип. 
Седиште: ул. "Јаким Спиров" бр 28/15 Пробиш-

тип. 
Дејности: 22.21,22.22,22.23,22.24,22.25,25.21,25.22, 

25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.73, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.23, 45.25, 45.31, 
51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, '52.45, 52.46, 60.24, 
74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет одговара со сиот 
свој имот. 

Управител и застапник во надворешнотрговскиот 
промет е Драгица Николова од Пробиштип. 

Содружници: Славко Николов1 и Драгица Николо-
ва. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2915/99. (27268) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2962/99, на регистарска влошка бр. 03006862М-06-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-
то и претворањето на Друштвото за производство, тр-
говија и транспорт ТОШИР-ПРОМЕТ" Јованов Зо-
ран и др, јтд с. Дедино, Конче. 

Содружници: Јованов Зоран и Јованова Јасминка. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.24, 20.52, 

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.53, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
-51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51,41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
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52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63,52 72/1, 52.72/2, 52.73, 55.30, 55.31/1, 55.30/2, 55.40., 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, превоз на стоки и патници во ме-
ѓународниот транспорт, застапување на странска фир-
ма, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони 
складови. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител Јованов Зоран без ограничување во 
застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2962/99. (27270) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2954/99, на регистарска влошка бр. 03006854?-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворање на 
претпријатие во ДООЕЛ и усогласување со ЗТД на 
Друштвото за градежништво, трговија и услуги "ВЕ-
НЕРА М" увоз-извоз Струмица, ул "Ценка Павлова" 
бр. 3/12, Струмица. 

Назив на фирма: Друштво за градежништво, трго-
вија и услуги "ВЕНЕРА-М" увоз-извоз ДООЕЛ Стру-
мица. 

Скратен назив: "ВЕНЕРА-М" ДООЕЛ Струмица. 
Седиште, ул. "Ценка Павлова" бр. 3/12, Струмица. 
Единствен содружник: Манолев Васил од Струми-

ца. 
Дејности: 45.31,45.32,45.33,45.34,45.41,45 42,45.43, 

45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51 70, 
52.11, 52.12, 52 21, 52.22, 52 23, 52.24, 52.25, 52.26, 5227, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52 44/4, 
52 45, 52 46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Манолев Васил - управител со неограничени ов-
ластувања и застапник во надворешнотрговскиот про-
мет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2954/99. (27271) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1694/99, на регистарска влошка бр. 030055957-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на ППС во ДОО и усогласувањето на Друштвото за 
угостителство и трговија "РОМА-ИМПЕКС" ДОО 
Штип, "Сремска" 9. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02 01, 14.11, 
15.11,15.12,15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15 33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40/1,17.40/2,17.54,17 54/1,17.54/2,18.21,18.22,18.23, 
18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.23, 22 25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
5030/1, 50.30/2, 50.30/3, 5040/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51 54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, продажба на стоки на консигнациони складишта и 
реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. 

Управител на друштвото е Тоше Ѓошев - без огра-
ничување. 

Основачи Верица Бајровиќ и Тоше Гошев. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр 

1694/99. (27272) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3049/99, на регистарска влошка бр. 030069497-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на претпријатие во ДООЕЛ и усогласување со ЗТД на 
Друштвото за производство, трговија и угостителство 
"БАБЈАК" ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул "22 Де-
кември" бр. 8. 

Единствен содружник на друштвото е Александар 
Босиљанов од гр. Струмица, ул. "22 Декември" бр. 8. 

Дејности: 52.11,52.12,52 21,52.22, 52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
50.10,50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51 45, 51.47, 51 51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51 бб, 51.70, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30,15.86,15.87, 15.89, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународна шпедиција и 
транспорт. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските одговара со цели-
от свој имот. 

Управител на друштвото е Александар Босиљанов 
со неограничени овластувања, како и застапник во 
надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
3049/99. (27273) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд И. Ст.бр. 92/00 од 13.09.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вско претпријатие "ИВЕКС М" ДОО Скопје, ул. 
"Васко Карангелевски" бр. 23/1-8, и жиро сметка 
40100-601-174422, па истата не се спроведува и се зак-
лучува стечајната постапка над должникот Трговско 
претпријатие "ИВЕКС М" ДОО Скопје. ^ 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 120/00 од 25.10.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "КОСТАНА 
КОМЕРЦ З.И." ДОО Скопје, ул."6" бр. 12, с.Бардов-
ци, и жиро сметка 40120-601-126681, па истата не се сп-
роведува и се заклучува стечајната постапка над дол-
жникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"КОСТАНА КОМЕРЦ З.И." ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (43954) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 56/00 од 17.11.2000 година: 

Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија и услуги "ВЕРИТАС" Горан ДООЕЛ 
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Скопје, ул."Илија Димовски" бр. 5 б, со број на жиро 
сметка 40100-601-258973 при ЗПП Филијала Скопје и 
број на регостарска влошка 02014707?-8-01-000 при 
Основен суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен управник се определува лицето Симеон 
Михајловски од Скопје, ул."Белишка" бр. 18 а. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверители кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот должник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на 
доверителите на кое врз основа на извештајот на сте-
чајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за по-
натамошниот тек на постапката кое ќе се одржи на 
15.01.2001 година, во 10.00 часот, барака 4, соба 5 при 
овој суд. 

Жалба понесена против решението не го одлага 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (44634) 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети кај должникот како и до-
верителите кои имаат разлачни права врз недвижнос-
ти на должникот што не се запишани во јавните кни-
ги, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ" Скопје, да ги пријават сво-
ите побарувања кај стечајниот управник на адреса ул 
"Таки Димитровски" бр. 28 во Битола. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник на адреса на стечајниот должник 
АД "СОЦИЈАЛЕН БОРЕЦ" Битола, ул.Традски 
стадион "бб. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на испитување и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и 
рочиште за одлучување за натамошниот тек на стечај-
ната постапка (извештајно рочиште) за 31.01.2001 го-
дина во 12.00 часот, судница бр. 7, Основен суд во Би-
тола. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
ден 24.11.2000 година во 10.00 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (44491) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
256/2000 од 23.11.2000 година над ПП "ЃУШ - НСВ" од 
Битола, ул."Страшо Пинџур" бр. 11, со дејност услуж-
на и жиро сметка 40300-601-50519 при ЗПП Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44463) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
248/2000 од 23.11.2000 година над ДПТУ Авто школа 
"МАКАР" ДООЕЛ од Битола, ул."2-ри Август" бр. 9, 
со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-80139 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44638) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
267/2000 од 24.11.2000' година над ДПТУ "ФИЛАН" 
Иљо ДООЕЛ од Битола, ул."Дебарска" бр. 48, со деј-
ност производство и услуги и жиро сметка 40300-601-
71031 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44639) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
260/2000 од 24.11.2000 година над ПП "ЦИВКАР ТРА-
НС" од Битола, ул."Александар Турунџев" бр 68, со 
дејност услужна и жиро сметка 40300-601-61972 при 
ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (44640) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 245/00 
од 24.11.2000 година во 08.00 часот над Акцинерско 
друштво за производство на картонска амбалажа 
"СОЦИЈАЛЕН БОРЕЦ" заштитно друштво од Бито-
ла, ул."Градски стадион" бб, рег. влошка бр. 011837 
при Основниот суд во Битола со дејност производство, 
жиро - сметка бр. 40300-603-1910 при ЗПП Филијала 
Битола отвори стечајна постапка. 

За стечаен судија се определува мр. Симеон Цве-
тановски, судија на Основниот суд во Битола, член на 
стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува Спире Стојчев-
ски дипл. економист од Битола, ул."Таки Димитров-
ски" бр. 28, тел. 097-48-685, Битола. 

Стечајната постапка над должникот ПОС "БЕЛА-
СИЦА ФИЛМ" с. Ново Село, се запира. 

Стечајниот управник Панче Палазов се разрешува 
од должноста. 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
донесе решение Ст. бр 106/98 од 04.10.2000 година со 
кое се запира стечајната постапка над должникот. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник во РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на ова решение горенаведеното 
претпријатие да се брише од регистарот на претприја-
тие. 

Од Основниот суд во Струмица. (44489) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица е отворена стечајна постапка под Ст. 
бр. 148/00 од 08.11.2000 година над должникот ПТП 
"МАРЛЕНА" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено 
поради немање на имот истата да се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решнието, горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-
ја. 

Од Основниот суд во Струмица. (44628) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица е отворена стечајна постапка под Ст. 
бр. 146/00 од 20.11.2000 година над должникот ДПУТ 
"БАГЕР" Мите Чирков и други од с.Костурино, опш-
тина Куклиш, но поради немање на имот истата е зак-
лучена. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решнието, горенаведеното 
претпријатие се брише од регистарот на претпријати-
ја. 

Од Основниот суд во Струмица. (44629) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 34/99 од 03.11.2000 година, поднесениот 
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стечаен план од стечајниот управник на должникот 
Стоковна куќа "ТИПО КВ" ДОО Кавадарци на ден 
05.05.2000 година до овој суд се одбива. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44698) 

Основниот суд во Кавдарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 63/2000 од 22.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПТУП "ЛОРЕН-
ЦО" експорт-импорт ДОО Кавадарци, ул."Пере Тош-
ев" бр. 4, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44699) 

Основниот суд во Кавдарци, објавува дека со ре-
шение Ст бр. 62/2000 од 22.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТУ "ПА-
ДНЕА КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. 
"Мито Хаџи-Василев" бр. 43, но истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44700) 

Основниот суд во Кавдарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 59/2000 од 22.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ТД за про-
изводство, трговија и услуги "МАК ОАЗА" Развигор 
и други ДОО Кавадарци, ул."Едиард Карељ" бр. 6/1, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44701) 

Основниот суд во Кавдарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 65/2000 од 22.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ДПП 
"АМАДОР" Ангелчо увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци, 
ул."Илинденска" бр. 63, но истата не се спроведува по-
ради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44702) 

Основниот суд во Кавдарци, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 56/2000 од 22.11.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник ТУП 
"ЦЕНТРО МАК - 96" увоз-извоз ДОО Кавадарци, ул 
"Брушанска" бр. 30, но истата не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (44703) 

Основниот суд во Охрид огласува дека со решение 
Ст.бр. 34/99 од 12.10.2000 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП "ДЕНИКАЛ - ТРЕНД" -
Охрид со жиро сметка 41000-601-32078 што се води 
при ЗПП - Охрид, а е со седиште на ул."Димитар Вла-
хов" бр. 14, Охрид, и истата нема да се спорведува, се 
заклучува, согласно член 64 став 1 од Законот за сте-
чај. 

Од Основниот суд во Охрид. (44704) 

од 4518 м2, КО Раец, КП бр. 185, дел 1, план 003, скица 
007, м.в. "Седло", култура - пасиште, класа 4, со вкуп-
на површина од 1947 кг, и КО Раец, КП бр. 187, дел 1, 
план 003, скица 007, м.в. "Седло", култура - нива, 
класа 6, со вкупна површина од 2592 м2, во 
сопственост на Димов Драган од Прилеп, видно од ИЛ 
бр. 242, издаден од Државен завод за геодетски 
работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава;, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (44645) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Дабниш-
те, КП бр. 1008, план 004, скица 011, м.в. Тладиица", 
култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 1788 
м5, КО Дабниште, КП бр. 1008, план 004, скица 011, 
м.в. "Гладница", култура - шума, класа 4, со вкупна по-
вршина од 170 м2, во сопственост на Ацо Лазов од Ка-
вадарци, видно од ИЛ бр. 189, издаден од Државен зав-
од за геодетски работи, одделение за премер и катас-
тар Кавадарци, за цена од 15.000,00 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), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарциев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (44646) 

Во огласот за стечајна постапка на Општествено 
претпријатие "Велурфлок" текстилна хемиска индус-
трија ЏО Скопје, објавен во "Службен весник на РМ" 
бр 94 од 15 ноември 2000 година, на стр. 5175, во тре-
тиот ред наместо зборовите: "е отворена" треба да 
стојат зборовите: "се заклучува". 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО Раец, КП 

бр. 184, дел 1, план 003, скица 007, м.в. "Седло", култу-
ра - лозје, класа 5, со вкупна површина од 3714 м , КО 
Раец, КП бр. 184, дел 4, план 003, скица 007, м.в. "Сед-
ло", култура - пасиште, класа 4, со вкупна површина 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
КП бр. 5174, план 023, скица 020, м.е. "Ц.Кузманов", 
култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1051 
м\ и КО Росоман, КП бр. 5175, план 023, скица 020, 
м.в. "Ц.Кузманов", култура - нива, класа 2, со вкупна 
површина од 710 м2, во сопственост на Драгутин Пет-
ковиќ, Љупчо Камчев и Наталија Тасевска од Кава-
дарци, за цена од 15.000,00 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 предава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарциев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (44674) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела идеа-
лен дел од КП бр. 1640-3-7 нина од 4 класа на м.в. "Фера 
Бего" во површина од 1328 м2, заведена во ПЛ бр. 420 
за КО Форино, сопственост на Ејупи Фаик Џеваир од 
с.Форино, за купопродажна цена од 205.840,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да 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 понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (44547) 

Сопственикот Јанчовска Лилјана, од Скопје, ул. 
"Методи Митевски" бр. 12/2-13, својата недвижност 
овоштарник 4 класа, во м.в."Шамаци", на КП бр. 2470 
во површина од 750 м2, КО Мирковци, според ИЛ бр 
1304, го продава по цена во износ од 90,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (44641) 

Беличанец Симон, ул. "В.Ѓоргов" бр. 24-2/61, Ско-
пје, врши продажба на својот недвижен имот заведен 
во ИЛ бр. 18120, за КО Прилеп, КП бр. 3825, м.в. 
"Крива Река", нива 4 класа, површина 3310 м2. 

Купопродажната цена на погоренаведениот недви-
жен имот изнесува 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (44676) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 15/19 иде-
ални делови од КП бр. 6460/2 на м.в. "Горно Теќе", 
под објект во површина 293 м2, и неплодно во површи-
на од 1234 м2, опишани по ПЛ бр. 13043 на КО Тетово, 
за вкупна купопродажна цена од 2.000.000,00 денари, 
сопственост на Беџети Ибраим Сади од Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 216/2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето 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-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(44678) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Градец -
нива на КП бр. 1738 план 39, скица 82, на м.в. "Под 
Автопат", класа 3, со површина од 3105 м2, сопствено-
ст на Топлова Благица од Скопје, за цена од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат зедничките 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 дос-
тават до нотарот Нада Прочкова, ул "Васо Караја-
нов" бр. 4 во Гевгелија. (44696) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Чангов Душко нуди на продажба ни-
ва 4 класа, м.в."Бел Камен", во вкупна површина од 
830 м2, усторена на КП бр. 1865, план 10, запишана во 
ИЛ 366 за КО Побожје под следните услови: 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (44689) 

Се продава 1121 м2, недвижен имот - лозЈе на КП 
бр. 630 м.в."Умин Дол", 3 класа, КО Башино село, за-
ведено во ПЛ бр. 26, сопственост на Папазовски Бла-
гој од с.Башино село, Велес, за цена од 12.000 ДМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (44955) 

Се продава недвижен имот - нива 1812 м2, на КП 
бр 3074 м.в."Карамуслиќ", 1 класа, КО Оризари, заве-
дено во ПЛ бр. 577, сопственост на Цуцак Адем од с.Г. 
Оризари, Велес, за цена од 62.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (44956) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
550/2 на м.в. "Кликово", 4 класа во површина 1730 м2, 
опишано по ПЛ бр. 71 на КО Голема Речица, КП бр. 
550/1 на м.в. "Кликово", нина 4 класа во површина 
1729 м2, опишано по ПЛ бр. 322 на КО Голема Речица, 
и КП бр. 551/1 на м.в. "Клуково", нива 4 класа во по-
вршина 1730 м2, опишано по ПЛ бр. 490 на КО Голема 
Речица, за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 де-
нари, сопственост на ФеЈзули Садик, Емини Гази и Са-
ити Бајрамали сите од с.Г.Речица - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето 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-
ќањето на понудата, во спротинно го губат правото на 
првенство. 

-Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват" до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(44695) 

,Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 30/252, м в."Градиште", класа 6, со површи-
на од 600 м2, во КО Дебреше, сопственост на Наумо-
ски Лазара Филип од Гостивар, за цена од 192.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (44959) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа иделаен 
дел цела КП бр. 3/51 нива од 3 класа на м.в. "Ј1озиш-
та" во површина од 920 м2, заведена во ПЛ бр. 619 за 
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КО Беловиште сопственост на Ѓорѓески Ѓорѓе Димит-
рија од с.Беловиште, за вкупна купопродажна цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да 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 понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (44960) 

Се продава земјоделско, земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 2563, план И, скица 846, во м.в. "Вршник", 
класа 4, со површина од 5447 м2, и нива на КП бр. 2564, 
план И, скица 846, во м.в. "Вршник", класа 4, со повр-
шина од 3159 м2, КО Сонот, за цена од 100.000,0О дена-
ри, сосопственост на Даринка Јанчева од Кавадарци, 
ул."Киро Спанџов" бр. 37. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заедничк-
ите сопственици, сопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, се повикуваат ис-
тите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (44961) 

Се предава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 1863, план 005, скица 017, во м.в. "Белите Ка-
мења", класа 5, со површина од 2335 м2, КО Ваташа, 
за цена од 50.000,00 денари, сопственост на Здравко 
Димов од Кавадарци, ул. "Герасим Матаков" бр. 15, с. 
Ваташа. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зени-
ците право на првенство на купување имаат заедничк-
ите сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (44962) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4 на КП бр. 3017 во м.в."Чардак" во 
вкупна површина од 1196 м \ заведена во ПЛ бр. 1222 
за КО Ореовец, сопственост на Ѓорѓиоски Петров 
Петре од П,рилеп, ул."Кеј 1-ви Мај" бр. 58, за цена од 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите кои граничат со погоре на-
ведената парцела во рок од 30 дена од днеот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ" да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓорѓиоска Марија од Прилеп, ул."Димо 
Наредниот" бб, Прилеп, (44677) 

Се продава недвижен имот подтроен на КП бр. 
6648, на м.в."Кљуково", нива класа 2, во површина од 
5124 м2, на КО Тетово, сопственост на Аврамовска 
Марија и Момировска Пандора и двете од Скопје, ул. 
"Рашков Павиљон" бр. 5/3, и Момировски Владимир 
од Тетово, ул. "ЈНА бр. 10, за вкупна цена од 
560.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј имот граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќање-
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то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр 61, Тето-
во. (44697) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.558220 на име Неџмедин Мемети,сЛојане 
Куманово. (44721) 

Пасош бр.147688/93,издаден од УВР - Тетово на име 
Зилкуфљи Идризи,с.Добарце,Тетово (44747) 

Пасош 0р.1О69793/97,издаден од УВР-Скопје на име 
Садик Бектеши, ̂ Танушевци, Скопје. (44757) 

Пасош бр.911472 на име Османов Шенај,Штип.44781 
Пасош бр.1289257/99 на име Тасун Џемаиловски, с 

Ошвник, Велес. (44782) 
Пасош бр.624017/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Филиповски Петар,ул."П.Тошев"бр.22,Скопје (44783) 
Пасош бр.1301495/99,издаден од УВР - Куманово на 

име Стојановски Виктор ,ул "Питу Гули "бр 9,Кума-
ново. (44799) 

Пасош бр.1111739 на име Димчевски Љубе, с Тр-
новци,Битола. (44818) 

Пасош бр.1445151/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Јованчев Игор,ул."Костурска"бр.3/3-17,Скопје. (44933) 

Пасош бр.1371624/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Димитриески Тони,ул." Малешевска "бр 65а,Скопје. 

Пасош бр.960126,издаден од ОВР-Кичево на име 
Сафет Рецепи,ул. "Р.Р.Зајази" бб,Кичево (44968) 

Пасош бр.1220664,издаден од УВР - Охрид на име 
Асан Ерол,ул."В.Стефоски" бр.76-б,Охрид. (44969) 

Пасош бр.121958,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдурамани Фидан, с.Требош,Тетово. (44970) 

Пасош бр. 99235/94, издаден од ОВР - Крушево на 
име Ѓоре Ристески,ул."Маршал Тито" бр. 48,Крушево 

Пасош бр.1352050 на име Беким Јашари, ул."Мурат 
Бафтари" бр. 65, Тетово. (43556) 

Пасош бр.307117/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Пајиќ Ангелина,ул." Г. Делчев" бр.127,Тетово (44982) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
101/00 за пасош бр.34855/93 на име Елена Дончева, бул. 
"АСНОМ" бр.14/2-29,Скопје, се сторнира. (44984) 

Пасош бр.700383/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Павлов Ристо,ул."В. С. Бато"бр.21/24,Скопје (44996) 

Пасош бр.1052748,издаден од УВР - Охрид на име 
Трајкоска Габриела,с.Д.Лакочереј ,Охрид. (45055) 

Пасош бр.1207082,издаден од УВР - Охрид на име 
Фазлиоска Јулиета,ул."Г.Делчев" бр.210,Охрид. (45056) 

Пасош бр.1140722/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Спасенка Жифковска,ул."Разловечко востание "бр.4/7-
12,Скопје. (45061) 

Пасош бр. 1265526/99,издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Петровски Миле,ул."11 Октомври "бр 21, 
Крива Паланка. (45062) 

Пасош бр.1131879/98,издаден од УВР-Тетово на име 
Бајрами Исмет,ул."Браќа Миладинови"бр.143,Тетово. 

Пасош бр.573737/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Филипов Горан,ул. "Б.!Менков"бр.7/3-11,Скопје.(45067) 

Пасош бр.1362078/00,издаден од УВР - Куманово на 
име Зејадини Гзим, с.Отља,Куманово. (45074) 

Пасош бр.1406112/00,издаден од УВР - Куманово на 
име Аљиљи Ибраим,с. Отља,Куманово (45075) 

Пасош бр.1020307/97,издаден од УВР-СкопЈе на име 
Џемаили Ибраим,ул,"7 Албанска бригада"бр.143,Скоп-
је. (45076) 

Работна книшка на име Коцев Тони,ул."Танче 
Камберов" бр.69,Гевгелија. (44987) 

Работна книшка на име Ацевска Анета,Скопје44988 
Работна книшка на име Ангелески Драге,Скопје. 
Работна книшка на име Анита Андреевски,ул."Б И. 

Гуне"бр.14-2/13,Куманово. (45002) 
Работна книшка на име Лапоски Дилавер, с. Лабу-

ништа,Струга. (45003) 
Работна книшка на име Миноска Ружа,ул."М.Дцев" 

бр.144Дрилеп. (45015) 
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Работна книшка на име Алити Седат,с. Шемшево, 
Тетово. (45021) 

Работна книшка на име Незири Гзим,Куманово. 
Работна книшка на име Муслија Ештреф,с.Матејче, 

Куманово. (45033) 
Работна книшка на име Лена Агин, ̂ Радолишта, 

Струга. (45036) 
Работна книшка на име Ерџан Ибраимов,ул."Шаин 

Маало" бр.86,Радовиш. (45038) 
Работна книшка на име Невеновска Сузана,ул. ИС. 

Наумов"бр.188,Битола. ' (45041) 
Работна книшка на име Петкоска Тодорка, ул. "Ве-

лебит" бр.55 ,Прилеп. (45043) 
Работна книшка на име Матеска Весна,ул."Б. 

Симоски" бр.8,Тетово. (45047) 
Работна книшка на име Ибраими Нухи,с.Боговиње, 

Тетово. (45048) 
Работна книшка на име Младеновиќ Валентина, 

Скопје, ' (45066) 
Работна книшка на име Ѓулша Адемовска,Скопје. 
Работна книшка на име Багевски Блаже,Скопје. 
Воена книшка на име Тони Кадрески,ул."Д.Божи-

нов" бр.22/29,Куманово. (45032) 
Свидетелство за 8 одделение на име Митков Мило, 

ул. "К.Маркс"бр.22,Кочани, (44999) 
Свидетелство за 8 одделение на име Биковски Са-

шко,Берово. (45000) 
Свидетелство,издадено од Гимназија "Кочо Рацин 

Свети Николе на име Китанова Ленче,ул."А.Прошев" 
бр. 17,Куманово. (45001) 

Свидетелство за 7 одделение на име Нуроски Сабит, 
с. Лабуништа,Струга. (45004) 

Свидетелство за 7 одделение на име Бурбуќе Жута, 
с. Велешта,Струга. (45006) 

Свидетелство за 7 одделение на име Измит Ис-
трефи, с. Велешта,Струга., (45008) 

Свидетелство на име Далипов Мејсут,ул. "Ј.Тик-
варов " бр. 17,Велес. (45013) 

Свидетелство на име Демироски Неџмија, с. Дебре-
ште,Прилеп. (45018) 

Свидетелство на име Демоски Ѓултен, с. Дебреште, 
Прилеп. (45019) 

Свидетелство на име Ораноски У семе дин, с. Дебре-
ште, Прилеп. (45020) 

Свидетелство на име Ирфан Саити,Тетово. (45022) 
Свидетелство за Одделение на име Цветанка 

Диванисова, с.Мородвис,Кочани. (45028) 
Свидетелство на име Ѓоргиевски Благојчо,Делчево. 
Свидетелство на име Шахини Јетон, ул."И Ноем-

ври "бр.58,Куманово. (45030) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зенелоски 

Решат, с. Лабуништа,Струга. (45034) 
Свидетелство за 7 одделение на име Исмаилоска 

Дева, с. Лабуништа,Струга. (45035) 
Свидетелство на име Алексоска Габриела,ул."Б. 

Влачарот" бр. 15,Прилеп. (45044) 
Свидетелство на име Крстеска Менче, с. Годивје, 

Прилеп. (45045) 
Свидетелство на име Јовесни Николче,с. Круцгеане, 

Прилеп. (45046) 
Свидетелство на име ИванЗендели,Тетово. (45049) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јетмире Лази-

ми, с. Сенокос,Тетово. (45053) 
Меѓународна возачкадозвола брг002418 на име Јон-

че Јорданов ул. "Вера Циривири"бр.78,Велес. (45086) 
Диплома,издадена од РУ "Кочо Рацин "-Скопје на 

име Анѓелкоски Ивица,Гостивар. (44986) 
Диплома на име Османи Фериз ,с. Видуше,Гостивар. 
Диплома,издадена од ЕТУЦ"Коце Металец "Скот е 

на име Сребров Владимир,Скопје. (45070) 
Здравствена легитимација на име Михаил Јоси-

фовски, ^Кукуречани, Битола. (45014) 
Книшка на име Ибраимовски Неџат,ул."Карпош" 

бр.9-3/48,Битола. (45042) 
Уверение за положен иснит на име Тони Марков, 

ул. "Прохор Пчински"бр.75, Велес. (45039) 
Чекови, на име Илиевски Кирил,Куманово. (45027) 

Решение бр.0821-1400 за измена на Одобрение за 
склучување договори за компензациони работи со 
странство на име ЗК" Венец ",с. Долни Дисан,Неготино. 

Чекови бр, 8213, 8214 и 8215, од тековна сметка бр. 
117440/28,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николовски Сашо,Скопје. (44753) 

Чекови од бр.5626069 до бр.5626083,од тековна 
сметка бр.1888981,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цуцулеска Марија,Скопје. (44901) 

Работна книшка на име Стојановски Славе, Саса, 
Делчево. (44720) 

Работна книшка на име Трајковиќ Трајан, ул. "29 
Ноември" ,Куманово. (44722) 

Работна книшка на ^ше Топликлиев Петре, ул. 
"С.Наумов"бр. И,Штип. (44724) 

Работна книшка на име Панев Ангел, ул. "Кезо-
вица" бр.б,Штип. , (44725) 

Работна книшка на име Наумоска Сузана,с.Г. Ко-
њари,Прилеп. (44726) 

Работна книшка на име Сиљаноски Василе, с Дол-
нени,Прилеп. , (44727) 

Работна книшка на име Кемал Хусеини,с.Теново, 
Тетово. (44730) 

Работна книшка на име Џеваир Османи, с. Добро-
ште,Тетово. (44731) 

Работна книшка на име Крстеска Јулијана^. "Б. 
Велјаноски" бр. 24,Гостивар. (44740) 

Работна книшка на име Бајрамов Демир Али, ул. 
"Б.Страчков" бр.66,Велес. (44741) 

Работна книшка на име Антоновски Горан, с. Умин 
Дол,Куманово. (44744) 

Работна книшка на име Таири Зекир,Струга.44746) 
Работна книшка на име Александра Узунова,Гев-

гелија. (44749) 
Работна книшка на име Крстески Коле, с. Добро-

мири,Битола. (44750) 
Работна книшка на име Стојановс Вена,СкопЈе44752 
Работна книшка издаден од Тетово на име Џарије 

Бафтијар,Скопје. (44756) 
Работна книшка на име Пејич Горан ,ул. "Солунска" 

бр.135,Битола. (44766) 
Работна книшка на име Поповска Зора,ул."Сиссак" 

бр.19,Битола. (44767), 
Работна книшка на име Костадиновиќ Тони, ул. 

" Димитров "бр. 29 Лрилеп. , (44769) 
Работна книшка на име Керим Алија,Тетово.44774) 
Работна книшка на име Стојкова Родна, с. Блатец, 

Виница. (44780) 
Работна книшка на име Семиан Емдијана, 

ул." П.Котески" бр.14,Прилеп. (44785) 
Работна книшка на име Ивановска Весна,Скопје. 
Работна книшка на име Муртезам Кенан, с. Син-

ѓелиќ, Скопје. (44808) 
Работна книшка на име Митре Трајчески,Охрид. 
Работна книшка на име Весели Гзим, ул. "11 Сеп-

тември " бр. 140,Кичево. (44851) 
Работна книшка на име Димеска Б ул."ИИгески" 

бр,з,Прилеп. (44853) 
Работна книшка на име Адеми Џемиле,Тетово44854 
Работна книшка на име Сребров В ладимир,Скопје. 
Работна книшка на име Мерадије Фејзула,Скопје. 
Работна книшка на име Базарјанов Владимир, 

Скопје. (44980) 
Воена книшка ,издадена од Скопје на име Ферди 

Исмаил,Скопје. (44786) 
Чековна картичка бр.2549782 на име Стојанов Пан-

че,Штип. . (44857) 
Свидетелство за 8 одделение на име Соколов Ацо, 

с. Тркање,Кочани. (44719) 
Свидетелство на име Фламур Ислами,с.Франгово, 

Струга. (44723) 
Свидетелство за 8 одделение на име Љетафет 

Адеми,Гостивар. (44733) 
Свидетелство за 8 одделение на име Верица Ми-

тева, ул. "Пере Тошев"бр.17,Кочани. (44742) 
Свидетелство на име Диванисова К. Весна,ул. "Осо-

говска" бр.26,Кочани. (44743) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Мехмеди 
Албана,Струга. (44748) 

Свидетелство за положен завршен испит,издадено 
од гим. Горѓи Димитров - Скопје на име Аџиски Ване, 
Скопје. (44768) 

Свидетелство на име Белкоска Катерина,Маке-
донски Брод. (44771) 

Свидетелство на име Џеваир Таири,с.Милетино, 
Тетово. (44789) 

Свидетелство за 8 одделение на име Абдулмеџит 
Сулејмани, с. Богов,Тетово. (44856) 

Возачка дозвола на име Војноски Борис,Тетово. 
Здравствена легитимација на име Сул еј маноска 

Арзије, с. Норово,Крушево. (44728) 
Здравствена легитимација на име Бејтовиќ Мурим, 

с. Борино,Крушево. (44729) 
Здравствена легитимација на име Лилјана Фил ко-

ска, ул."Козјак"бр.131,Битола. (44763) 
Здравствена легитимација на име Филкоски Ди-

митар, ул. "Козјак "бр. 131,Битола. ' (44764) 
Книшка на име Семан Бајрам,ул."П.Котески"бр.14, 

Прилеп. (44784) 
Здравствена легитимација на име Димитрова 

Марија,Крушево. (44787) 
Девизна штедиа книшка бр.4000-53-02241-1,издадена 

од Инвест банка АД-Скопје на име Вера Трајкова, 
Скопје. (44958) 

Даночна картичка бр. 5030999204591,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Авто "Три муске-
тара" ,Скопј е. (44736) 

Даночна картичка бр. 4030994238877,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Д.О.О. "Мас\ 
Скопје. (44967) 

Даночна картичка бр. 4027993111988 и сериски број 
0041770 на име ПТУП "Мичел",с.Ново Село,Струмица. 

Сертификат бр. 318 за превоз на опасни матери-
јали,издаден од Министерство за Сообраќај и врски на 
име Петрушевски Владо,Скопје. (44897) 

Сертификат бр. 320 за превоз за опасни материјали, 
издаден од Министерство за Сообраќај и врски на име 
Митковски Јованчо,Скопје. (44899) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/617 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Чизми војнички 2.000 чифта 
1/2 - Ремен за панталони 2.000 парчиња 
1/3 - Колан со прекурамки 2.000 парчиња 
1/4 - Вреќа транспортна 3.000 парчиња 
1/5 - Влечки пластични 5.000 чифта 
1/6 - Влошки за чизми-кожни 5.000 чифта 
1/7 - Чевли војнички плитки 2.000 чифта. 
Понудувачите можат да достават понуда за еден 

или повеќе делови од предметот на јавното барање, 
Набавката на бараните производи е со можност за по-
делба на количината помеѓу повеќе понудувачи. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје до 10.01.2001 година. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата; 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност; 
- рок на испорака; 
- рок и начин на плаќање. 

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми 

- висина на цената 40 поени; 
- квалитет , 30 поени; 
- рок и начин на плаќање 10 поени; 
- рок на испорака 20 поени. 

4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-
но да ја достави следната придружна документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98); 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издаден од надлежен орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просторните на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". Во слу-
чај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, 
недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе 
се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
Понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова Јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-167. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството на РМ-Битола, објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на барањето: Агенцијата за поттик-

нување на развојот на земјоделството на РМ со седиш-
те во Битола, ул. "Климент Охридски" бб, ламела 5/3. 
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2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди 
за набавка на 30 теренски (подвижни) мерни инстру-
менти (мерачи) за мерење на влага и хектолитарска 
тежина на зрна-семиња и други земјоделски произво-
ди над 90 вида, со вградена температурна компензаци-
ја, пресметка на пресекот на мерењето и приклучок 
на компјутер. 

3. Набавката е јавна и анонимна. 

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

седиштето на понудувачот. 
2. Понудата да ја содржи вкупната цена изразена 

во денари за сите 30 мерни инструменти (мерачи), со 
сите давачки (царина, данок и др.). 

3. Понудата да содржи податоци за техничките ка-
рактеристики на мерачите. 

4. Понудата да го содржи начинот на плаќање, ква-
литетот и рокот на испорака. 

5. Упатство за начинот на користење на македон-
ски јазик. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачите да достават: 
1. Извод од судска регистрација-заверена фотоко-

. лија 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП. 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација (извод од судска евиденција). 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка за безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

5. Проспекти на мерачите. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

1.-цена 30поени; 
- квалитет 35 поени; 
- рок на испорака 15 поени; 
- начин и рок на плаќање 20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на ова барање. 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
, држи два запечатени плика. 

3. Надворешниот плик во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на ба-
рањето 2/2000 Овој плик не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. Во средината на пликот треба да биде назначена 
адресата на Набавувачот. 

4. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документациј а и ј а носи ознаката " документација". ^ 

5 Вториот внатрешен плик Ја содржи понудата и ја 
носи ознаката "понуда". 

6 Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок која треба да биде заверена и потпишана од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои не се изработени според пропози-

циите на барањето, нема да се разгледуваат. 
2 Секој понудувач може да учествува со една по-

нуда. 
3. Понудите можат да се достават по пошта или во 

архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството на РМ-Битола, ул. "Климент Ох-
ридски" бб, ламела 5/3, поштенски фах 18, Битола. 

4. За поблиски информации обратете се на тел. 
097/228-340,228-350, факс 097/228-370. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија"-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-190/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. (Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-190/ 

2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со се-
диште на ул, "И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е: патнички моторни 
возила Лада Самара, 1.5., со пе1? врати. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА ' 
2.1. Набавката се однесува на 9 (девет) нови, пат-

нички моторни возила Лада Самара, 1.5., со пет врати. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

. 3,1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
како и вкупната вредност на набавката во ДЕМ, на па-
ритет ДДП со ДДВ (царината и ДДВ да се посебно ис-
кажани). 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање На поедини испорака од денот на цврстата порач-
ка како и рокот за извртување на вкупната набавка. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудата треба да го содржи името на произ-

водителот и годината на производство на возилата, 
3.7- Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

А, ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните Набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни испораки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки. 

4.5. Сите документи кои се бараат треба да бидат 
оригинални-документи или заверени копии верни на 
оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки) 

5.1. Цена на набавката 40 бода; 
5.2. Начин и услови на плаќање 30 бода; 
5.3. Рок на испорака 20 бода; 
5-4. Постпродажни услуги и поддршка 10 бода. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува Согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
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6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "И 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 20. 
12. 2000 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија "-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-191/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-191/ 

2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со се-
диште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1 2. Предметот на набавката е: теренски возила 
ЛАДА НИВА 1.7 (4x4). 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. Набавката се однесува на 10 (десет) нови, те-

ренски возила ЛАДА НИВА 1.7 (4x4) со стандардна 
опрема 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

како и вкупната вредност на набавката во ДЕМ, на па-
ритет ДЦП со ДДВ (царината и данокот да се посебно 
искажани). 

3 3. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на поедина испорака од денот на цврстата порач-
ка како и рокот за извршување на вкупната набавка. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3 6. Понудата треба да го содржи името на произ-

водителот и годината на производство на возилата. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4 2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки (оригинални документи или заверени копии 
верни на оригиналот) 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни испораки 

4 4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки 

4.5. Сите документи кои се бараат треба да бидат 
оригинални документи или заверени копии верни на 
оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки) 

5.1. Цена на набавката 50 бода; 
5 2. Начин и услови на плаќање 30 бода; 
5.3. Рок на испорака 10 бода; 
5.4. Постпродажни услуги и поддршка 10 бода. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6 2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21. 
12. 2000 година во И часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

б.о Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки, за "Радин мост" при Републич-
,киот завод за заштита на спомениците на културата, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач. Републички завод за заштита на 

спомениците на културата, ул. "Евлија Челебија" бб, 
Скопје. 

1 2. Предмет на набавката: конзервација и санација 
на "Радин мост "-Кратово. 

1.3. Вид и количина: дадени и опишани во проектот 
(предмер). 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите домашни правни 

лица регистрирани за дејноста што е предмет на на-
бавката. 

1.6. Постапката по повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата-Скопје, секој работен ден од 8,00-14,30 
часот, во архивата и да се изврши увид во проектот. 



Стр. 5 4 4 6 -Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цена по позиции и вкупна цена искажана во 

денари, со пресметан и посебно искажан данок на до-
дадена вредиост и други давачки кон државата. 

3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок за завршување на работите. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Доказ за бонитетот на понудувачот издаден во 

согласност с^ член 22 на Законот за јавните набавки и 
согласно Правилникот за содржината на документот 
за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 
55/98), во оригинал или копија заверена од нотар. 

4.2. Извод од регистрација на дејноста за предме-
тот на набавката. 

4.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од надлежниот суд. 

4.4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 
мерка за забрана на вршење на дејноста, издаден од 
надлежен орган. 

4.5. Доказ за техничката способност на понудува-
чот и тоа: референца за изведени објекти од сличен 
карактер во последните две години. 

4.6. Писмено овластување од понудувачот за учес-
тво на неговите претставници на јавното отворање на 
понудите. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена; 
5.2. Техничка способност и екипираност; 
5.3. Рок и начин на плаќање; 
5.4. Рок за завршување на работите; 
5.5. Квалитет. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудите треба да бидат доставени во архива-
та на Заводот во согласност со член 52, 53 и 54 од За-
конот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на. објавувањето на отворениот повик во "Ве-
чер" и "Службен весник на РМ". 

6.4. Понудите се доставуваат на адреса: Републич-
ки завод за заштита на спомениците на културата-Ко-
мисија за јавни набавки за "Радин мост", ул. "Евлија 
Челебија" бб, Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши наред-
ниот работен ден по истекот на рокот, сметано од об-
јавувањето во "Сл. весник на РМ", во просториите на 
набавувачот, во 12,00 часот, во присуство на овласте-
ни претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите' што нема да бидат доставени во ут-

врдениот рок и оние што не ги содржат бараните по-
датоци и документација, односно оние што не се изра-
ботени според Законот за јавните набавки и барањата 
од овој отворен повик, нема да бидат разгледувани. 

7.2. Дополнителни податоци може да се добијат во 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата, на телефон 091/126-458,070/227-771. 

Комисија за јавни набавки 

6 декември 2000 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи ("Сл. 
весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 
25/2000), директорот на Трговското друштво за промет 
на стоки и услуги "Европрогрес трејд" Милорад увоз-
извоз ДООЕЛ Скопје на 5.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 

од 20 парчиња се утврдува како следува: 

Вид на цигари Малопродажна 
цена 

Нето тежина 
по паклица 

George karelias 
& Sons 95,00 денари 19,20 гр. 

Karelia slims 85,00 денари 14,00 гр. 
Karelia lights 75,00 денари 20,00 гр 

2. Оваа одлука ќе се применува од 25.12.2000 година. 
5 декември 2000 година Овластено лице, 

Скопје Јасминка Стојковска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

3206. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за стандарди и норма-
тиви за планирање на просторот 5439 

3207. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за стандарди и норма-
тиви за проектирање на објекти 5440 

3208. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 5440 

3209. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност . .. 5440 

3210. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 5441 

3211. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредиост 5441 

3212. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 5441 

Спогодби 
40. Спогодба за продолжување на важноста 

на Колективниот договор за графичка 
дејност и производство на хартија на Ре-
публика Македонија 5441 

Меѓународни договори 
29 Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Романија за патен сообраќај... 1 

30.Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Луксембург за патен превоз 
на патници и стока 10 

31.Закон за ратификација на Протоколот 
од 3 јуни 1999 година кој се одиесува на 
измена на Конвенцијата за меѓународен 
железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 
1980 година 14 

32.Закон за ратификација на Протоколот 
за утврдување на пречистениот текст на 
Меѓународната конвенција на Е11РО-
СОМТРОС за соработка во безбедноста 
на воздушниот сообраќај од 13 декември 
1960, со разните измени и дополнени-
ја 78 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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