
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба• 
Рок за рекламации 15 дена• 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари• Овој број чини ДО 
денари• Жиро сметка 40100-603-12498 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Со овој закон се утврдуваат изборните единици за избор- на 85 пратеници во 
Собранието на Република Македонија според мнозинскиот принцип. 

Член 2 

Изборните единици ги сочинуваат избирачките места во општините кои 
опфаќаат населени места или дел од населеното место каде што граѓаните го 
остваруваат избирачкото право. 

Член 3 

Во Република Македонија се утврдуваат 85 изборни единици и тоа: 

Изборна единица број 1. 

Избирачките места од број 0001 до 0016 
Избирачките места од број 0017 до 0025 
Избирачките места од број 0330 до 0332 

- општина Берово; 
- општина Пехчево и 
- општина Блатец. 

Петок, 24 јули 1998 
Скопје 

Број 36 Год. LIV 

1039. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА 

ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Се прогласува Законот за изборните единици за избор на пратеници во 

Собранието на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана 

на 16 јули 1998 година. 
Број 07-2974/1 Претседател 

16 јули 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 
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Изборна единица број 2. 

Избирачките места од број 0572 до 0604 - општина Делчево и 
Избирачките места од број 0605 до 0612 и од 0614 до 0616 - општина Македонска 

Каменица - дел. 
Изборна единица број 3. 

Избирачките места од број 0303 до 0329 - општина Виница; 
Избирачките места број 0613, 0617 и 0618 - општина Македонска 

Каменица - дел и 
Избирачките места од број 0892 до 0902 - општина Оризари. 

Изборна единица број 4* 

Избирачките места од број 0830 до 0854 - општина Кочани - дел. 

Изборна единица број 5. 

Избирачките места од број 0855 до 0874 - општина Кочани - дел; 
Избирачките места број 0875; 0876 и 0879 - општина Чешиново - дел; 
Избирачките места од број 0880 до 0883 и од 0885 до 0887 - општина Облешево - дел и 
Избирачките места од број 0888 до 0891 - општина Зрновци. 

Изборна единица број 6. 

Избирачките места од број 22.47 до 2262 и од 2292 до 2300 - општина Штип - дел. 

Изборна единица број 7. 

Избирачките места од број 2263 до 2291 и од 2301 до 2315 - општина Штип - дел. 

Изборна единица број 8. 

Избирачките места од број 1671 до 1703 - општина Свети Николе и 
Избирачките места од број 1704 до 1712 - општина Лозово. 

Изборна единица број 9. 

Избирачките места од број 1574 до 1589 и од 1592 до 1607 - општина Радовиш - дел и 
Избирачките места од број 1608 до 1617 - општина Конче. 

Изборна единица број 10. 

Избирачките места од број 1713 до 1741 - општина Струмица - дел. 
Изборна единица број 11. 

Избирачките места од број 1742 до 1773 - општина Струмица - дел и 
Избирачките места од број 1827 до 1829 - општина Куклиш - дел. 

Изборна единица број 12. 

Избирачките места , број 1590 и 1591 . општина Радовиш - дел; 
Избирачките места од број 1618 до 1623 - општина Подареш; 
Избирачките места од број 1794 до 1810 - општина Василево и 
Избирачките места од број 1811 до 1822 и 1825 - општина Босилово - дел. 
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Изборна единица број 13. 

Избирачките места број 1823,1824 и 1826 - општина Босилово - дел; 
Избирачките места од број 1774 до 1793 - општина Ново Село; 
Избирачките места од број 1830 до 1836 - општина Куклиш - дел и 
Избирачките места од број 1837 до 1843 - општина Муртино. 

Изборна единица број 14. 

Избирачките места број 0877 и 0878 - општина Чешиново - дел; 
Избирачкото место број 0884 - општина Облешево - дел; 
Избирачките места од број 1530 до 1563 - општина Пробиштип; 
Избирачките места од број 1564 до 1573 - општина Злетово и 
Избирачките места од број 2316 до 2331 - општина Карбинци. 

Изборна единица број 15. 

Избирачките места од број 0903 до 0937 - општина Кратово; 
Избирачките места број 1077,1087 од 1089 до 1094, 
од 1097 до 1099 и 1104 - општина Куманово - дел; 
Избирачките места од број 1131 до 1141 - општина Орашац и 
Избирачките места од број 1142 до 1155 - општина Клечевце. 

Изборна единица број 16. 

Избирачките места од број 0938 до 0981 - општина Крива Паланка и 
Избирачките места од број 0982 до 0994 - општина Ранковце/ 

Изборна единица број 17. 

Избирачките места од број 0995 до 1007, 1013, 1019, _ 
1020, од 1025 до 1030, 1054, 1055, 1095, 1096 и 1100. - општина Куманово - дел. 

Изборна единица број 18. 

Избирачките места од број 1021 до 1024, од 1031, до 1046, 
1062, 1063, 1067, 1068, 1071, 1072 и 1088. - општина Куманово - дел, 

Изборна единица број 19. 

Избирачките места број 1017, 1018, од 1047 до 1053, 
од 1056 до 1058, 1060, 1061, од 1064, до 1066, 1069, 1070 и 
од 1073 до 1075. - општина Куманово - дел, 

Изборна единица број 20. 

Избирачките места од број 1008 до 1012, од 1014 до 1016, 
1059, 1076, од 1078 до 1086 и од 1101 до 1103 ' - општина Куманово - дел и 
Избирачките места од број 1156 до 1186 - општина Старо 

Нагоричане. 
Изборна единица број 21. 

Избирачките места од број 1105 до 1130 - општина Липково. 

Изборна единица број 22. 
Избирачките места од број 0280 до 0302 - општина Валандово; 
Избирачките места од број 0368 до 0377 - општина Богданци и , 
Избирачките места од број 0378 до 0385 - општина Стар Дојран, 
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Изборна единица број 23. 

Избирачките места од број 0333 до 0360 - општина Гевгелија и 
Избирачките места од број 0361 до 0367 - општина Миравци. 

Изборна единица број 24. 

Избирачките места од број 1213 до 1237 - општина Неготино и 
Избирачките места од број 1238 до 1248 - општина Демир Капија. 

Изборна единица број 25. 

Избирачките места од број 0659 до 0681 - општина Кавадарци - дел. 

Изборна единица број 26. 

Избирачките места од број 0682 до 0703 - општина Кавадарци - дел; 
Избирачките места од број 0704 до 0712 - општина Конопиште и 
Избирачките места од број 0713 до 0722 - општина Росоман. 

Изборна единица број 27. 

Избирачките места од број 2135 до 2143, 
2147 и од 2195 до 2210 - општина Велес - дел; 
Избирачките места од број 2211 до 2216 - општина Богомила. 
Избирачките места од број 2227 до 2240 - општина Чашка и 
Избирачките места од број 2241 до 2246 - општина Извор. 

Изборна единица број 28. 

Избирачките места од број 2144 до 2146, 
од 2148 до 2154 и од 2158 до 2169. - општина Велес - дел, 

Изборна единица број 29. 

Избирачките места од број 2155 до 2157, 
од 2170 до 2194 - општина Велес - дел и 
Избирачките места од број 2217 до 2226 - општина Градско. 

Изборна единица број 30. 

Избирачките места од број 0034 до 0037, 
од 0043 до 0045, од 0057 до 0060, 0070, 0071, 
од 0073 до 0084 и од 0107 до 0110. - општина Битола - дел. 

Изборна единица број 31. 

Избирачките места од број 0049 до 0056, 0072, 
од 0085 до 0098, 0102, 0106 и од 0111 до 0113. - општина Битола - дел. 

Изборна единица број 32. 

Избирачките места од број 0026 до 0033, 
од 0038 до 0042, од 0046 до 0048, 
од 0061 до 0068, од 0133 до 0135 и 0138. - општина Битола - дел и 
Избирачкото место број 0150 - општина Бистрица - дел. 
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Изборна единица број 33. 

Избирачките места број 0069, од 0099 до 0101, 
од 0103 до 0105 и од 0114 до 0132. - општина Битола - дел; 
Избирачкото место број 0154 - општина Бистрица - дел. 
Избирачките места од број 0205 до 0213 - општина Цапари. 

Изборна единица број 34. 

Избирачките места број 0136 и 0137 - општина Битола - дел; 
Избирачките места од број 0139 до 0149 и од 0151 до 0153 
и од 0155 до 0157 - општина Бистрица - дел; 
Избирачките места од број 0158 до 0168 - општина Новаци; 
Избирачките места од број 0169 до 0174 -општина Бач; 
Избирачките места од број 0175 до 0180 - општина Старавина; 
Избирачките места од број 0181 до 0193 - општина Могила; 
Избирачките места од број 0194 до 0204 - општина Кукуречани и 
Избирачките места од број 0214 до 0223 - општина Добрушево. 

Изборна единица број 35. 

Избирачките места од број 1350 до 1368, 
од 1370 до 1373,1403,1404,1407, и 
од 1414 до 1421 - општина Прилеп - дел, 

Изборна единица број 36. 

Избирачките места број 1369, 1374, 1381, 
1385, 1386, 1388, 1389, 1392, 1395, 1396, 1398, 
од 1400 до 1402, 1405, 1406 од 1408 до 1412 
и од 1450 до 1455. - општина Прилеп - дел; 

Изборна единица број 37. 

Избирачките места од број 1375 до 1380, 
од 1382 до 1384,1387,1390, 1391, 1393, 1394, 1397, 
1399, 1413, од 1422 до 1449, 1456 и 1457. - општина Прилеп - дел^ 

Изборна единица број 38. 

Избирачките места од број 1458 до 1493 - општина Долнени; 
Избирачките места од број 1494 до 1507 - општина Тополчани; 
Избирачките места од број 1508 до 1519 - општина Кривогаштани и 
Избирачките места од број 1520 до 1529 - општина Витолиште. 

Изборна единица број 39. 

Избирачките места од број 0619 до 0640 - општина Демир Хисар; 
Избирачките места од број 0641 до 0658 - општина Сопотница; 
Избирачките места од број 1187 до 1208 - општина Крушево и 
Избирачките места од број 1209 до 1212 - општина Житоше. 

Изборна единица број 40. 

Избирачките места од број 0723 до 0739, 
од 0743 до 0751 - општина Кичево - дел; 
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Изборна единица број 41. 

Избирачките места од број 0224 до 0249 - општина Македонски 
Брод; 

Избирачките места од број 0250 до 0274 - општина Самоков; 
Избирачките места од број 0275 до 0279 - општина Пласница; 
Избирачките места број 0520, 0522, 0523 и 0525 - општина Србиново - дел; 
Избирачките места број 0740, 0741, 0752, 0753, 
0755 и 0756 - општина Кичево - дел; 
Избирачките места од број 0758 до 0781 - општина Другово и 
Избирачките места од број 0802 до 0813 - општина Вранештица. 

Изборна единица број 42. 

Избирачките места број 0521 и 0524 - општина Србиново - дел; 
Избирачките места број 0742, 0754 и 0757 - општина Кичево - дел; 
Избирачките места од број 0782 до 0801 - општина Осломеј и 
Избирачките места од број 0814 до 0829 - општина Зајас. 

Изборна единица број 43. 

Избирачките места од број 0534 до 0557 - општина Дебар и 
Избирачките места од број 0558 до 0571 - општина Центар Жупа. 

Изборна единица број 44. 

Избирачките места број 1871 и 1872 - општина Струга - дел; 
Избирачките места од број 1894 до 1903 - општина Делогожда; 
Избирачките места од број 1904 до 1909 - општина Лабуништа-дел и 
Избирачките места од број 1913 до 1920 - општина Велешта. 

Изборна единица број 45. 

Избирачките места од број 1844 до 1846, 
1849, 1850, 1854, 1855, од 1861 до 1866, 
од 1873 до 1881 и 1885. - општина Струга - дел и 
Избирачките места од број 1344 до 1346 - општина Мешеиште - дел. 

Изборна единица број 46. 

Избирачките места број 1847,1848, 
од 1851 до 1853, од 1856 до 1860, 
од 1867 до 1870 и од 1882 до 1884 - општина Струга - дел; 
Избирачките места од број 1886 до 1893 - општина Луково; 
Избирачките места од број 1910 до 1912 - општина Лабуништа-дел и 
Избирачките места од број 1921 до 1923 - општина Вевчани. 

Изборна единица број 47. 

Избирачките места од број 1249 до 1271 - општина Охрид - дел,. 
Изборна единица број 48. 

Избирачките места од број 1272 до 1289 
и од 1308 до 1313 - општина Охрид - дел, 

Изборна единица број 49. 

Избирачките места од број 1290 до 1307 - општина Охрид * дел; 
Избирачките места од број 1314 до 1334 - општина Белчишта; 
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Избирачките места од број 1335 до 1342 - општина Косел и 
Избирачките места број 1343 и од 1347 до 1349 - општана Мешеишта-дел. 

Изборна единица број 50. 

. Избирачките места од број 1624 до 1670 - општина Ресен. 

Изборна единица број 51. 

Избирачките места број 0386, 0389, 
од 0391 до 0393, 0401, 
од 0408 до 0410, 0414, 0415, 0419, 0421, 
0423, 0424 и 0428 - општина Гостивар - дел; 
Избирачките места од број 0463 до 0477 - општина Ростуше и 
Избирачките места од број 0478 до 0498 - општина Маврови Анови. 

Изборна единица број 52. 

Избирачките места од број 0402 до 0406, 
и од 0429 до 0435 - општина Гостивар - дел; 
Избирачките места од број 0436 до 0439 - општина Неготино -

Полошко - дел; 
Избирачкото место број 0460 - општина Врапчиште-дел и 
Избирачките места од број 0499 до 0509 - општина Чегране. 

Изборна единица број 53. 

Избирачките места од број 0425 до 0427 - општина Гостивар - дел; 
избирачките места од број 0526 до 0533 - општина Вруток; 
Избирачките места од број 0440 до 0452 - општина Неготино -

Полошко - дел и 
Избирачките места од број 0453 до 0459, 0461 и 0462 - општина Врапчиште-дел. 

Изборна единица број 54. 

Избирачките места број 0387, 0388, 0390, од 0394 
до 0400, 0407, од 0411 до 0413, од 0416 до 0418, 
0420 и 0422 - општина Гостивар - дел и 
Избирачките места од број 0510 до 0519 - општина Долна Бањица. 

Изборна единица број 55. 

Избирачките места од број 2037 до 2041 - општина Брвеница - дел; 
Избирачките места од број 2050 до 2058 - општина Камењане - дел и 
Избирачките места од број 2066 до 2076 и 2079 - општина Боговиње - дел. 

Изборна единица број 56. 

Избирачките места од број 1985 до 1998 - општина Тетово - дел; 
Избирачките места од број 2059 до 2065 - општина Камењане - дел; 
Избирачките места број 2077 и 2078 - општина Боговиње - дел и 
Избирачките места од број 2080 до 2088 - општина Шипковица. 

Изборна единица број 57. 

Избирачките места број 1941, 1942, 1947, 1949 1951,1952, од 1954 до 1958,1960 и од 1964 до 1980 - општина Тетово - дел. 
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Изборна единица број 58. 

Избирачките места од број 1924 до 1940, од 1943 до 1946, 
1948, 1950, 1953, 1959, од 1961 до 1963,1981 и 1982 - општина Тетово - дел. 

Изборна единица број 59. 

Избирачките места од број 1999 до 2006 - општина Џепчиште и 
Избирачките места од број 2007 до 2014, 
2017 до 2022 и од 2025 до 2031 - општина Теарце - дел. 

Изборна единица број 60. 

Избирачкото место број 2036 - општина Брвеница - дел; 
Избирачките места од број 2089 до 2114 - општина Желино и 
Избирачките места број 2121,2125 и2126 - општина Јегуновце - дел. 

Изборна единица број 61. 

Избирачките места број 1983 и 1984 - општина Тетово - дел; 
Избирачките места број 2015, 2016, 2023 и 2024 - општина Теарце - дел; 
Избирачките места од број 2032 до 2035 и од 2042 до 2049 - општина Брвеница - дел; 
Избирачките места од број 2115 до 2120 и од 2122 до 2124 - општина Јегуновце - дел и 
Избирачките места од број 2127 до 2134 - општина Вратница. 

Изборна единица број 62. 

Избирачките места од број 2476 до 2505 - општина Гази Баба - дел. 

Изборна единица број 63. 

Избирачките места од број 2506 до 2509, од 2516 до 2535 и 
од 2540 до 2542 - општина Гази Баба - дел. 

Изборна единица број 64. 

Избирачките места од број 2332 до 2340 - општина Арачиново и 
Избирачките места од број 2510 до 2515 и 
од 2543 до 2552 * - општина Гази Баба - дел. 

Изборна единица број 65. 

Избирачките места од број 2377 до 2392 - општина Петровец; 
Избирачките места од број 2393 до 2411 - општина Илинден и 
Избирачките места од број 2536 до 2539 - општина Гази Баба - дел. 

Изборна единица број бб. 

Избирачките места од број 2341 до 2361 - општина Студеничани; 
Избирачките места од број 2362 до 2376 - општина Зелениково и 
Избирачките места од број 2412 до 2425 и 2427 - општина Сопиште - дел. 

Изборна единица број 67. 

Избирачките места од број 2654 до 2680 и 2682 - општина 
Кисела Вода - дел. 
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Изборна единица број 68. 

Избирачките места број 2681, од 2683 до 2708 и 2710 - општина 
Кисела Вода - дел. 

Изборна единица број 69. 

Избирачките места број 2709 и од 2711 до 2737 - општина 
Кисела Вода - дел. 

Изборна единица број 70. 

Избирачките места од број 2738 до 2749 и 
од 2752 до 2771 -општина 

Кисела Вода - дел. 

Изборна единица број 71. 

Избирачките места број 2750, 2751 и 
од 2772 до 2795 - општина 

Кисела Вода - дел и 
Избирачко место број 2426 - општина Сопиште - дел. 

Изборна единица број 72. 

Избирачките места од број 2796 до 2812 и 
од 2842 до 2847 - општина Центар - дел. 

Изборна единица број 73. 

Избирачките места од број 2813 до 2823 и 
од 2825 до 2841 - општина Центар - дел. 

Изборна единица број 74. 

Избирачките места од број 2848 до 2874 - општина Центар - дел. 

Изборна единица број 75. 

Избирачките места број 2824, 2875, 2876 и 

од 2881 до 2898 . општина Центар - дел. 

Изборна единица број 76. 

Избирачките места од број 2592 до 2597 и 

од 2602 до 2616 - општина Карпош - дел. 

Изборна единица број 77. 

Избирачките места од број 2598 до 2601, 2619, 2620 и од 2622 до 2636 - општина Карпош - дел. 
Изборна единица број 78. 

Избирачките места број 2428 и 2429 - општина Сарај - дел и 
Избирачките места број 2617, 2618, 2621 и 
од 2637 до 2653 - општина Карпош - дел. 
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Изборна единица број 79. 

Избирачките места од број 2436, 2437, 2439 и 2440 - општина Сарај - дел и 
Избирачките места од број 2553 до 2566 и - општина 
од 2570 до 2572 Ѓорче Петров - дел. 

Изборна единица број 80. 

Избирачките места од број 2567 до 2569 и - општина 
од 2573 до 2591 Ѓорче Петров - дел. 

Изборна единица број 81. 

Избирачките места од број 2430 до 2435, 2438 и 
од 2441 до 2450 - општина Сарај - дел и 
Избирачките места од број 2451 до 2461 - општина Кондово. 

Изборна единица број 82. 

Избирачкото место број 2469 - општина Чучер - Сандево 
-дел и 

Избирачките места од број 2904 до 2911, 
2915 и од 2946 до 2956 - општина Чаир - дел. 

Изборна единица број 83. 

Избирачките места од број 2899 до 2903, 2912, 2913, 
од 2918 до 2923, од 2929 до 2933 и од 2941 до 2944 - општина Чаир - дел. 

Изборна единица број 84. 

Избирачките места од број 2877 до 2880 - општина Центар - дел и 
Избирачките места број 2914,2916,2917, 
од 2924 до 2928, од 2934 до 2940 и 2945 - општина Чаир - дел. 

Изборна единица број 85. 

Избирачките места од број 2462 до 2468 и 
од 2470 до 2475 - општина Чучер - Сандево 

- дел и 
Избирачките места од број 2957 до 2973 - општина Шуто Оризари. 

Член 4 

Од секоја изборна единица утврдена со членот 3 од овој закон, зе избира по еден 
пратеник. 

Член 5 

Ако некое избирачко место претрпи измена согласно со членот 11 од Законот за 
избирачките места, избирачите од новото избирачко место го остваруваат своето 
избирачко право во изборната единица Ј<аде што припаѓало избирачкото место. 

Член 6 

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред денот определен за избори 
ќе ги објави описите на изборните единици утврдени со овој закон. 
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Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за 
изборните единици за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ("Службен весник на СРМ" број 28/90). 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
1040. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонка и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА 
СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛ-
НИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА 
ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПЕНЗИСКАТА РЕ-

ФОРМА 
Се прогласува Законот за задолжување на Репу-

блика Македонија кај Меѓународното здружение за 
развој по Договорот за кредит по Проектот за струк-
турно прилагодување на социјалниот сектор во Репу-
блика Македонија и Договорот за кредит по Проектот 
за техничка помош за пензиската реформа, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 16 јули 1998 година. 

Број 07-2960/1 
16 јули 1998 година „ Претседател 

Скопје на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕК-
ТОТ ЗА СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА 
СОЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРО-
ЕКТОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПЕНЗИ-

СКАТА РЕФОРМА 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓународ-

ното здружение за развој со: 
- кредит во износ од 21.600.000 специјални права на 

влечење (СДР), еквивалент на 29 милиони американски 
долари наменет за финансирање на Проектот за струк-
т у р а прилагодување на социјалниот сектор во Репу-
блика Македонија и 

- кредит во износ од 750.000 специјални права на 
влечење (СДР), односно еквивалент на 1 милион амери-
кански долари наменет за финансирање на Проектот за 
техничка помош за пензиската реформа. 

Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитите од 

членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за 
кредит по Проектот за структурно прилагодување на 
социјалниот сектор во Република Македонија и Дого-
вор за кредит по Проектот за техничка помош за пензи-
ската реформа, кои ќе се склучат меѓу Република Ма-
кедонија и Меѓународното здружение за развој. 

Член 3 
Рокот за отплата на кредитите од членот 1 на овој 

закон е 35 години со грејс период од десет години. 
Кредитите ќе се отплатуваат во еднакви полуго-

дишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 јуни и 
15 декември секоја година, почнувајќи од 15 јуни 2008 
година, а завршувајќи на 15 декември 2032 година. 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното 
здружение за развој на 30 јуни секоја година, но не 
поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресме-
тува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Догово-
рот за кредит до денот на повлекување на средствата. 

На Повлечените средства од главнината на кредитот 
што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за 
услуги по стапка од 3/4 до 1% (0,75%) годишно. 

Провизијата од ставовите 3 и 4 на овој член се плаќа 
полугодишно и тоа на 15 јуни и 15 декември секоја 
година. 

Член 4 
Република Македонија кредитот од членот 1 на овој 

Закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

1041. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОПГГЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО АВСТРИЈА 

Се поставува 

I 

Огнен Малески, потсекретар во Министерството за 
надворешни работи, за вонреден и ополномоштен ам-
басадор на Република Македонија во Австрија, со се-
диште во Виена. ^ 
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II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 61 Претседател 
16 јули 1998 година н а Република Македонка, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
1042. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР - ШЕФ НА МИСИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ МЕЃУНА-

РОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се поставува 

I 

Огнен Малески, вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Австрија, за вонреден 
и ополномоштен амбасадор - шеф на Мисијата на Репу-
блика Македонка при Меѓународните организации, со 
седиште во Виена. 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ број 62 Претседател 
16 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
1043. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 24/98), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 16 
јули 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА 
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР 

И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 

I. За претседател на Државната изборна комисија се 
именува: 

Лилјана Ристова, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија, 

За заменик на претседателот се именува: 
Јосиф Луковски, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија. 

II. За членови на Државната изборна комисија се 
именуваат: 
1. Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија ; 
2. Дане Илиев, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија ; 
3. д~р Владо Бучковски, асистент на Правниот факул-
тет во Скопје; 
4. проф. д•р Тома Чакулев; универзитетски професор 
во пензија од Скопје; 
5. Беќир Исени, дипл. правник, заменик на републич-
киот јавен обвинител од Тетово; 

6. д~р Тодор Каламатиев, доцент на Правниот факултет 
во Скопје; 
7. Бедредин Ибраими, дипл. правник од Тетово и 
8. Андреја Андрејчин, дипл. правник од Скопје. 
За заменици на членовите се именуваат: 
1. Зеќир Селими, судија на Врховниот суд на Република 
Македонија; 
2. Агим Мифтари, судија на Врховниот суд на Репу-
блика Македонија; 
3. Борис Кондарко, дипл. правник од Скопје; 
4. Владо Поповски, дипл. новинар - политиколог од 
Скопје; 
5. Махир 3ибери, дипл. правник, заменик директор на 
Републичкиот фонд за стопанисување со станбен и де-
ловен простор; 
6. Јагода Глигоровска, адвокат од Куманово; 
7. Исмаил Дардишта, дипл. правник од Скопје и 
8. Трајко Велиноски, адвокат од Скопје. 

III. За секретар на Државната изборна комисија се 
именува 
Вјекослав Анѓеловски, самостоен советник во Секто-
рот за работни тела во Собранието на Република Маке-
донија. 
За заменик на секретарот се именува 
Маја Ермилова-Левкова, секретар на Комисијата за 
внатрешна политика и одбрана на Собранието на Репу-
блика Македонија. 

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ваат да важат Одлуката за разрешување и именување 
претседател, секретар, членови и нивни заменици на 
Републичката (Државна) изборна комисија („Службен 
весник на РМ" бр. 48/94 и 23/95) и Одлуката за разрешу-
вање и именување претседател на Републичката 
(Државна) изборна комисија („Службен весник на РМ" 
бр. 57/95). 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2959/1 
16 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

1044. — 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.07.1998 година, донесе 

Р Е ГО Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање, а за потребите на Министерството 
за труд и социјална политика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. Број 
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Член 5 

8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби", итн.) и 
автомобили за трки: 

8703 32 - - Со зафатнина на ци-
линдрвгге над 150 см3 до 
2500 CM3  

Нови: 
Со зафатнина на 

цилиндрите над 1500 см3 

до 2000 см3: 
8703 32 10 11 Патнички авто-

мобили, составени 
а) SEAD TOLEDO 1,9 
TDI + АВЅ шасија 
VSSZZZDLZWR 

©43914,боја темно зелена 
металче 1 парче 
б) SEAT TOLEDO 1,9 
TDI+АС+АВЅ,шасија 
VSSZZZfcZWR 143753, 
боја плава металик 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр 23-1969/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година Република Македонија, 

Скопје Брешко Црвенковски, с.р. 

1045. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за стечај 

(„Службен весник на РМ" бр. 55/97), министерот за 
правда донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

ЕВИДЕНТНИОТ РЕГИСТАР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на еви-

дентниот регистар и начинот на неговото водење. 
Член 2 

Евидентниот регистар се води според Образец бр. 1 
кој ги содржи следните рубрики: реден број, датум на 
објавувањето на огласната табла за стечај во судот, 
ознака на судското писмено, вид на судското писмено 
чие доставување е извршено преку огласната табла за 
стечај во судот, назив и седиште односно име, презиме 
и адреса на должникот, назив и седиште односно име, 
презиме и адреса на лицето на кое се врши доставува-
њето и забелешки. 

Образецот број 1 е отпечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Член 3 
Евидентниот регистар се води во вид на книга со 

димензии 50 см х 40 см и има 300 страници од хартија во 
бела боја. На корицата во левиот горен агол стои нази-
вот на судот, а во средината на корицата стои називот 
„Евидентен регистар". 

Член 4 
Уписот во евидентниот регистар се врши според да-

тумот и редоследот на доставувањата на судските пи-
смена извршени преку огласната табла за стечај во су-
дот. 

Овој правилик влегува во сила осмиот дел од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 09-2754/1 Министер за правда, 
14 јули 1998 година д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. 

Скопје 
ЕВИДЕНТЕН РЕГИСТАР 

Образец бр. 1 

1046. 
Врз основа на член 51 став 2 точка 2 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја („Сл.лист на СФРЈ", бр. 51/84 и 
63/90, и „Службен весник на РМ" бр.15/95), кој со-
гласно член 5 од уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија („Службен весник 
на РМ", бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички 
пропис, министерот за одбрана донесе ? 

ПРАВИЛНИК 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИ-
ЛАКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗА-
РАЗНИ БОЛЕСТИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА, 

МАКЕДОНИЈА 

Ш П Ш Т И ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и начи-

нот на вршење задолжителна имунизација, серопрофи-
лакса и хемиопрофилакса против заразни болести на: 

- војниците на отслужување на воениот рок во Ар-
мијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: војници); 

- питомците на Воената академија (во натамошниот 
текст: питомци), и 

- војниците по договор, воените старешини и гра-
ѓанските лица на служба во постојаниот состав на Ар-
мијата на Република Македонка (во натамошниот 
текс: Армијата). 

Член 2 
При спроведување на имунизација против една за-

разна болест задолжително се води сметка за епидеми-
олошката состојба во поглед на другите заразни забо-
лувања. 

Член 3 
Растојанија помеѓу давање на одделни видови вак-

цини не се потребни, освен во следните случаи: 
1. Растојанието помеѓу давање на вакцина против 

туберкулоза и други видови вакцина, ако не се даваат 
едновремено, задолжително изнесува најмалку шест 
недели; 
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2. Растојанието помеѓу давање на вакцина против 
колера и жолта треска, кои не смеат да се даваат едно-
времено, задолжително изнесува најмалку две односно 
три недели, во согласност со упатството на производи-
телот на вакцината; 

3. Растојанието помеѓу давање на живи вирусни вак-
цини, ако не се даваат едновремено, задолжително из-
несува најмалку четири недели. 

Член 4 
На задолжителна имунизација против заразни боле-

сти не подлежат лицата кај кои ќе се утврди дека посто-
јат контраиндикации, се додека тие постојат. 

Член 5 
Контраиндикациите за имунизација против заразни 

болести ги утврдува лекарот кој врши, односно во чие 
присуство се врши имунизација, со преглед на лицата 
кои подлежат на задолжителна имунизација. 

^ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 6 
Во Армијата задолжително се врши имунизација 

против тетанус и туберкулоза. 
Имунизација против другите заразни болести се 

врши при постоење на епидемиолошки индикации, со-
гласно со важечките прописи. 

1. Имунизација против тетанус 
Член 7 

На задолжителна имунизација против тетанус под-
лежат сите лица од член 1 на овој правилник. 

Имунизирањето против тетанус на војниците и пи-
томците се врши веднаш по приемот на отслужување на 
воениот рок во Армијата, односно по приемот на Во-
ената академија. 

Имунизирањето против тетанус на војниците по до-
говор, воените старешини и граѓанските лица на 
служба во постојаниот состав на Армијата се врши на 
секои десет години. 

Член 8 
Имунизацијата против тетанус се изведува во завис-

ност од вакционалниот статус за тетанус. 
Кај лицата кај кои ќе се утврди дека не е извршена 

базична вакцинација против тетанус, имунизацијата се 
изведува со три дози (3 х 0,5 мл) антитетанична вак-
цина, а кај лицата со извршена базична вакцинација 
против тетанус, имунизацијата се изведува со една доза 
(0,5 мл) антитетанична вакцина. 

2. Имунизација против туберкулоза 
Член 9 

На задолжителна имунизација против туберкулоза 
подлежат војниците и питомците кои немаат БЦГ лузна 
на левото рамо, по претходно тестирање со туберку-
лин. Тестирањето се спроведува со интрадермално вне-
сување на ОД мл туберкулин (пет туберкулински еди-
ници) ППД-РТ 23 во предната страна на левата подлак-
тица, според упатството за тестот. 

Се вакцинираат само лицата кои на внесување на 
туберкулин реагираат негативно (пречник на индураци-
јата на кожата помал од 6 мм). 

Имунизација против туберкулоза се врши 15 дена по 
имунизирањето на војниците и питомците против тета-

нус. 
Член 10 

Имунизација против туберкулоза се изведува со 
БЦГ вакцина која во една доза се дава интрадермално, 

во делтоидниот мускул на левата надлактица, во доза 
од ОД мл суспензија. 

НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА ПРО-
ТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 11 
Имунизација против заразни болести во Армијата се 

врши во воените амбуланти во гарнизоните во Армија-
та. 

Член 12 
Имунизација против заразни болести се врши врз 

основа на план за имунизација кој го донесува воен 
старешина во ранг на командант на баталјон-бригада и 
на него рамен или повисок воен старешина, на предлог 
на санитетскиот орган во воената единица. 

Член 13 
Пред денот на имунизацијата, задолжително се 

обезбедува војниците и питомците да се искапат и пре-
соблечат во чиста облека. 

Член 14 
Имунизираните лица, на денот на имунизирањето и 

наредниот ден се ослободуваат од потешка практична 
обука. Лицата со поголема вакцинална реакција на 
предлог на лекар се ослободуваат и од теоретска наста-
ва. 

Член 15 

За извршената имунизација на војниците и питом-
ците се води посебна евиденција. 

Податоците за извршената имунизација на војни-
ците се внесуваат во здравствената книшка и во здрав-
ствениот картон на регрутот-додатен лист за следење 
на здравствената состојба на воениот обврзник. 

Податоците за извршената имунизација на питом-
ците, војниците по договор, воените старешини и гра-
ѓанските лица на служба во постојаниот состав на Ар-
мијата, се внесува во здравствената книшка. 

Член 16 
За имунизација со вакцини што се даваат паренте-

рално, за секое лице задолжително треба да се обез-
беди шприц и игла за еднократна употреба. 

Дезинфекција на местото на апликацијата на вакци-
ната се врши со 70% алкохол. 

При изведување на имунизацијата задолжително 
треба да се обезбеди антишок терапија: по пет ампули 
на адреналин, кортизонски препарат, калциум за ин-
травенска примена и антихисгамински препарат. 

IV. СЕРОПРОФИЈ1АКСА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА 
ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 17 
Серопрофилакса и хемиопрофилакса против за-

разни болести во Армијата се врши при постоење на 
епидемиолошки индикации, согласно со важечките 
прописи. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат Правилникот за условите и на-
чинот на вршење задолжителна имунизација, серопро-
филакса и хемиопрофилакса против заразни болести во 
ЈНА („Службен воен лист", број 2/79) и Упатството за 
начинот на спроведување на имунизација (изведување, 
евиденција и пријавување) во ЈНА, дов.број 1278-2 од 
24.08.1981 година. 
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Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.01-626/7 
14 јули 1998 година 

Скопје Министер за одбрана, 
д~р Лазар Китаноски^, р. 

1047. 

Врз основа на член 161 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на РМ", бр. 40/90 и 
63/94) и член 2 став 2 од уредбата за висината на надоме-
стоците на граѓаните повикани заради извршување на 
правата и должностите од областа на одбраната 
(„Службен весник на РМ", бр. 35/93, 36/94, 2/97, 7/98, 
22/98 и 27/98), министерот за одбрана донесе, 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА УСЛО-
ВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ОДБРАНАТА 

1. Во Упатството за условите, начинот и постапката 
за остварување на надоместоците на граѓаните пови-
кани заради извршување на правата и должностите од 
областа на одбраната („Службен веник на Република 
Македонија", број 46/94), точката 14 се менува и гласи: 

„Надоместокот на погребните и други трошоци од 
член 16 на уредбата го исплаќа министерството за од-
брана на родителите или друг член на семејството на 
умрениот, во рок од 10 дена од денот на добивањето на 
известувањето за настанатата смрт од воената единица 

или установата на Армијата на Република Македонија." 
2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 01-2616/9 
14 јули 1998 година 

Скопје 
Министер за одбрана, 

д>р Лазар Китаноски, с.р. 

1048. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 70/92), на седницата одржана на 8 јули 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за стопирање на сечата на 
дрвна маса во територијата на општина Липково бр. 
189/09 од 5.09.1997, донесена од градоначалникот на 
Општина Липково. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива поднесена од Владата на Република Македо-
нија со Решение У. бр. 68/98 од 27 мај 1998 година 
поведе постапка за оценување уставноста и законито-
ста на одлуката означена во точката 1 ца оваа одлука 
затоа што се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со одлуката озна-
чена во точката 1 на оваа одлука се стопира сечата на 
шумите на целата територија на општина Липково. 

5. Според член 56 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, сите природни богатства на Републиката, 
растителниот и животинскиот свет, добрата во општа 
употреба, како и предметите и објектите од особено 
културно и историско значење определени со закон се 
добра во општ интерес на Републиката и уживаат по-
себна заштита. Според ставот 3 на истиот член од Уста-
вот, начинот и условите под кои определени добра од 
општ интерес за Републиката можат да се отстапат за 
користење се уредуваат со закон. 

Според член 7 од Законот за шумите („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 47/97), шумите се 
во приватна и во државна сопственост. 

Според член 17 од Законот, за стопанисување со 
шумите во државна сопственост за стопанска намена, 
Владата на Република Македонија, основа јавно прет-
пријатие за стопанисување со шумите (став 1); со шу-
мите во приватна сопственост стопанисуваат сопстве-
ниците (став 2), одгледувањето и заштитата на шумите 
за посебна намена, го врши јавното претпријатие или 
друго правно лице кое ќе го определи Владата на Репу-
блика Македонија (став 3) и ако за одгледување и заш-
тита на шумата со посебна намена Владата на Репу-
блика Македонија определи друго правно лице, правата 
и обврските се утврдуваат со договор (став 4). 

Во член 32 од Законот е утврдено дека сеча во шума 
се врши само со претходна означа за сеча, а во член 33 е 
утвдено дека ознака за сеча во државна и во приватна 
шума врши јавното претпријатие, односно правното 
лице кое врши одгледување и заштита на шумата за 
посебна намена. 

Во член 43 од Законот, за субјектите што стопанису-
ваат со шумите е утврдена обврска да преземаат мерки 
за заштита на шумите од пожари, елементарни непо-
годи, растителни болести, штетни инсекти, бесправно 
напасување и други оштетувања. 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека шумите, кадо добро од општ интерес, се во 
приватна и државна сопственост и дека со шумите во 
државна сопственост стопанисува јавно претпријатие 
основано од Владата или друго правно лице кое ќе го 
определи Владата, а додека со шумите во приватна 
сопственост стопанисуваат нивните сопственици. 

Со оглед дека во наведените уставни и законски 
одредби, како и во другите одредби од Законот, не е 
утврдена никаква надлежност односно овластување на 
општината во сферата на стопанисувањето со шумите, 
па оттука ни во поглед на сечата на шумите, произле-
гува дека оспорената одлука е донесена без постоење 
на законски основ за тоа, односно дека Советот на 
општина Липково оваа одлука ја донел иако нема за-
конско овластување за тоа, поради што Судот оцени 
дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и 
со Законот за шумите. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д~р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д,р Никола Крлески, д•р Стојмен Михајлс>в-
ски, д•р Јован Проевски, Бесим Селими, д~р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 68/98 
8 јули 1998 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија 
д•р Милан Недков, с.р. 
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Огласен дел 
с у д с к и ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е вон-

процесна постапка по предлог на предлагачот Ленка 
Ханџиска од Скопје, против Марица Митиќ-Калајџиска 
со непознато живеалиште во СР Југославија, за фи-
зичка делба на објект на кој што имаат заедничка соп-
ственост, а на ул. „Вано Хаџипанзов" бр. 45 во Скопје, 
а заведено под Впи. бр .171/97. 

По барање на предлагачот во смисла на чл. 84 ст.2 
т.4 од ЗПП на тужената и е одреден привремен стара-
тел кој ќе ја застапува во постапката и тоа адвокатот 
Мирослав Вујиќ од Скопје, кој е одреден со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје бр. 3220-101 од 24.02.1998 година. 

Се повикува лицето Марица Митиќ - Калајџиска да 
се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
овој суд, а доколку тоа не го стори или не достави 
адреса за своето живеалиште привремениот старател 
ќе ја застапува истата во постапката се додека не се 
појави пред судот или додека Органот за старателство 
не и постави старател и тоа во смисла на чл. 86, од 
ЗПП. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Впп. 171/97. 
(13261) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје И - Скопје се води пар-

нична постапка за иселување на стан по тужбата на 
тужителите Карагоцева Катица, Георгиевски Зоран и 
Теофиловски Сокол, сите од Скопје, против тужените 
Далипи Рецеп, со непозната адреса, и Далипи Фатима 
од Скопје. Вредност неопределена. 

На првотужениот Далипи Рецеп судот му го постави 
за привремен застапник адвокатот Никола Трајчев, ул. 
„Питу Гули" бр. 70, Скопје, кој ќе ги застапува интере-
сите на првотужениот до правосилното завршување на 
постапката или додека тужениот сам не се јави во су-
дот. 

Се повикува првотужениот Далипи Рецеп во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и 
да ја преземе постапката во својство на тужен. Во спро-
тивно неговите интереси ќе ги застапува привремениот 
застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХХ.П. бр. 
1000/98. 

(13294) 

ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 ст. 2 
т.4 од ЗПП на тужената Куртиш Агаи жена на Назми 
Атифет со непозната адреса во спорот за сопственост 
на недвижен имот, а по тужбата на тужителот Зеќири 
Ибраим Ајрула од Гостивар и постави привремен за-
стапник стручниот соработник на оврј суд Петрески 
Васил, кој ќе ја застапува во целиот тек на постапката 
се додека тужената и нејзиниот полномошник не се 
појават пред судот односно додека Центарот за соци-
јална работа не го извести судот дека и назначил стара-
тел. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.518/96. (13216) 

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл.84 ст.2 
т.4 од ЗПП, на тужената Ибраими Букур сега со непоз-
ната адреса, во спорот за развод на брак а по тужбата 
на тужителот Ибраими Осман од село Требиште, опш-
тина Ростуше му постави привремен застапник струч-

ниот соработник во овој суд Димитриеска Душица која 
ќе ја застапува тужената во постапката за развод на 
брак, се додека истата или нејзиниот полномошник не 
се појават пред судот односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека и назначил старател. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.180/98. (13217) 

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл.84 ст.2 
т.4 од ЗПП, на тужениот Еран Бедри Демири сега со 
непозната адреса во спорот за развод на брак, а по 
тужбата на тужителката Лулзиме Демири родена Алиу 
од село мало Турчане му постави привремен застапник-
стручниот соработник на овој суд Димитриеска Ду-
шица, која ќе го застапува тужениот во постапката за 
развод на брак се додека истиот или негов полномош-
ник не се појават пред судот односно додека Органот за 
старателство не го извести судот дека му назначил ста-
рател. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.289/98. (13218) 

ОСНОВЕН СУД ШТИП 
Пред Основниот суд во. Штип е поведена постапка за 

долг по тужбата на тужителката Левкова Олга од Радо-
виш, со стан на ул. булевар „Алексадар Македонски" 
бр. 19-2/17, против тужениот Миладинов Зоранчо од 
Штип, со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот Миладинов Зоранчо во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд и достави точна адреса на престојувалиште или да 
определи свој застапник или полномошник. Во спро-
тивно, ќе му биде поставен привремен застапник по 
службена должност кој ќе ги застапува неговите инте-
реси по завршувањето на спорот. 

Од Основниот суд Штип, П.бр. 1005/97. (13219) 

ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ 

Пред Основниот суд во Радовиш, се води постпака 
за развод на брак по тужбата на тужителката Алиова 
Ајше од с.Коџалија, против тужениот Алиов Исмет од 
с.Коџалија сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот или во истиот рок да 
определи лице што ќе ги застапува неговите интереси 
во постапката. Во спротивно, судот, за привремен за-
стапник ќе го постави лицето Петре Поплазаров, адво-
кат од Радовиш. 

Привремениот застапник ќе ги врши сите права и 
обврски на застапник додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појави пред судот односно не го 
извести судот дека лично ќе се појави или ќе определи 
негов полномошник. 

Од Основниот суд Радовиш, П.бр.1051/97. (13223) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија постапувајќи по барањето на оновачот 
Иронет Лимитед од Вадуз, Лихтејнштајн, за 
евидентирање на претставништвото во Регистарот на 
претставништва на странски лица во Република 
Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 
став 1 од Законот за општата управна постапка 
("Службен лист на СФРЈ" број 47/86), применет како 
републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" број 52/91) и член 5 од 
Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на 
претставништва на странски лица - во Република 
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Македонија ('Службен весник на Република Македо-
нија" број 25/95), донесе решение: 

I. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија, под рег.број 
346, број на регистарска влошка 3-0053/1Л14 отворање 
на претставништо на странското лице Иронет 
Лимитед од Вадуз, Лихтејнштајн. 
1) Претставништвото на странското лице 
е под назив "Иронет" Скопје 

2)Дејноста на претставништвото е: 
-истражување на пазарот; 
-претходни и подготвителни дејствија за 

склучување на договори за промет на стоки и услуги 
од македонскиот пазар, за. увоз со кој се унапредува и 
развива производството, како и истражување на 
можности за инвестициони ложувања. 

3) Раководител на претставништвото е 
Цветковски Иван * од Скопје,ул."Мито Хаџи 
Василев'740/14, бр. на лична карта 724598 издадена од 
ГУВР- Скопје. 

2) Претставништвото почнува со работа по 
уписот во Регистарот на претставништва на странски 
лица во Република Македонија, односно од 8.05.1998 
година. 

Од Министерството за надворешни работи. 
(13157) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

419/98, на регистарска влошка бр. 03001154-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец 
поединец Борче Никола Динев ул.„Тимо Тренчев" 
бр.41/1/20 Струмица. 

Дејности: 51.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка со нео-
граничени овластувања, а за обврските сторени во тој 
промет одговара лично, со целиот свој имот. 

Борче Динев - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 419/98. 

(10932) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

363/98, на регистарска влошка бр. 03001097-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Звонко Ѓорѓи Михаилов ул.„Климент 
Охридски" бб Струмица. 

Дејности: 090121, 090122, 090139. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за обврските одговара лично со целиот свој имот. 

Звонко Михаилов - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 363/98. 

1 (10933) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

370/98, на регистарска влошка бр. 03001104-6-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Ванчо Јордан Марков ул. „Максим Гор-
ки" бр. 49/4 Отру мица. 

Основач и овластен потписник: Ванчо Марков. 
Дејности: 20.30, 20.40, 36.14, 45.42, 45.43, 45.44, 

52.44/1, 52.46. 
Одговорност: Во свое име и за сметка на фирмата 

лично со целиот сдој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 370/98. 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
373/98, на регистарска влошка бр. 03001107-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавното 
трговско друштво за производство на млечни произво-
ди и трговија увоз-извоз Климент Охридски - 226 
Отру мица. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23 , 01.24, 01.41, 02.01, 
05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 
15.98, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.40, 26.52 , 26.62, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.24, 
45.31, 45.32, 45.34, 45.4, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 52.37, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.41, 
52.42, 52.43, 52144/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 51.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 65.12/ 
3, 71.10, 74.20/2, 74.20/3 , 93.02, надворешна трговија 
со прехрамбени производи, надворешна трговија со 
непрехрамбени праоизводи, меѓународна шпедиција и 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а содружниците одговараат со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото Ѓоргиева Родна - без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 373/98. 
(10935) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
374/98, на регистарска влошка бр. 03001108-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Горан Никола Тошев ул.„Јосиф Јоси-
фовски Свештарот" бр. 10 Струмица. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка со нео-
граничени овластувања, а за обврските сторени во тој 
промет одговара лично, со целиот свој имот. 

Горан Тошев - Овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 374/98. 

(10936) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. . 
396/98, на регистарска влошка бр. 03001130-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Горан Живко Коцев бр.4 Муртино. 

Дејности: 52,4, 52.41, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет со трети лица, управителот 

Горан Коцев истапува во свое име и за сметка на фир-
мата, а за обврските одговара лично со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 396/98. 
(10937) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 394/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001128-6-01-00, го за-
пиша во трговскиот регистар на Трговец поединец Са-
шко Јован Матеничарски тп ул. „11 Октомври" бр. 
27, Берово. 

Основач: Сашко Јован Матеничарски од Берово. 
Дејности: 52.11, 52.12. 
Трговецот поединец во правниот промет ќе истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе 
одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања 
на фирмата е Сашко Матеничарски. 

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 394/98. 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 176/98, на регистарска влошка бр. 1-24180-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување на Претпријатието за промет 
и услуги „ХОРИЗОНТ КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 3/19 - Скопје. 

Се брише: Горанчо Рунески - директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Петре Рунески - директор без ограни-
. чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 176/ 
98. (11335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2010/98, на регистарска влошка бр. 1-13366-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и промет 
„КАРО - 7" експорт-импорт д.о.о. со п«о. Скопје, ул. 
„Жан Жорес" бр. 127/3-2 - Скопје. 

Се брише Зорица Анѓелеска, се запишува Горан 
Новак. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2010/ 
98. (11337) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2016/98, на регистарска влошка бр. 1-53667-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало, транспорт и шпедиција „ЕР-БЕ КОМПАНИ" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Среќко Пужалка" 
бр. 64-6 - Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Друштвото за трго-
вија и инженеринг „МИСС КОМПАНИ"-Исмаил и 
други д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди" 
бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2016/ 
98. (11338) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2112/98, на регистарска влошка бр. 160655-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
на Производно-трговско претпријатие „ФОКУС - 1" 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, локалитет 6, пазар Бит-пазар, 
локал 151 - Скопје. 

Од претпријатието истапува Ацо Димовски, а при-
стапува Борис Димовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2112Ј 
98. (П339) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1293/98, на регистарска влошка бр. 1-36352-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето и 
пристапувањето на основач, промена на име и седиште 
и лице за застапување и проширување на дејноста на 
Претпријатие графичко, трговско, угостителско 
„С•А•М. В АЦЕ" ц.о. - Куманово, ул. „Браќа Рибар" 
бр. 26. 

Ацо Петровски истапува, а Оливера Станковска 
пристапува како основач. 

Ново име и седиште на претпријатието е: Претпри-
јатие за сообраќај, промет, угостителство, услуги, гра-
фичка и шпедитерска дејност „ВИА ТРАНС" - 98 ек-
спорт-импорт ц.о. с. Челопек - Куманово. 

Ново лице за застапување е Оливера Станковска, 
директор со неограничени овластувања. 

Дејноста се проширува со дејностите: 060101, 
060602. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1293/ 
98. (11340) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1961/98, на регистарска влошка бр. 1-54120-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство, трговија, транспорт, уго-
стителство, услуги и туризам „САБ АХ - ТРЕЈД" д.о.о. 
експорт-импорт - Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 243. 

Основач кој пристапува е: Емини Ердуан од Гости-
вар на ул. „ЈНА" бр. 243. 

Дејноста се проширува со: 011313, 011390, 011722, 
011832, 012201, 012521, 0120622, 013021, 013022, 013121, 
013200, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070114, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090110, 090160, 
090189, 110301. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Емини Ердуан - директор на прет-
пријатието со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1961/ 
98. (11341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2199/98, на регистарска влошка бр. 1-58799-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Производно-трговско и 
услужно претпријатие „ВЕМ - 95" увоз-извоз д.о.о. 
Скопје, Бул. „Климент Охридски" бр. 23/3-2. 

Кон претпријатието пристапува: Драги Павлов, а 
истапува Елена Лазоска. 

Да се брише: Елена Лазоска, а да се запише: Драги 
Павлов, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2199/ 
98. (11342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1302/98, на регистарска влошка бр. 1-384-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на 
Државно-срсдното училиште „Митко Пснџуклиски" 
ул. „Михајло Апостолски" бр. 10 - Кратово. 

Усогласување на училиште за средно образовнис 
„Митко Пснџуклиски" Кратово во Државно-средно 
училиште „Митко Пснџуклиски" ул. „Михајле) Апо-' 
столски" бр. 10 - Кратово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1302/ 
98. (11343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6189/97, на регистарска влошка бр. 1-59121-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското претпријатие „АММАР" д.о.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Зеф Љуш Марку" бр. 32. 

Трговското претпријатие „КАПРИС" д.о.о. Скопје, 
увоз-извоз ул. „Хусеин Бајрам" бр. 21 - Скопје. 

Истапува Сабит Ахмети од Скопје. 
Да сс брише: Сабит Ахмеди. 
Да се запише Синан Зскирија - директор со неогра-

ничени овластувања. 
. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6189/ 

98. (11344) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1766/98, на регистарска влошка бр. 1-67164-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач - пристапува!ве на Претпријатието за производ-
ство, трговија, транспорт и услуги „САЛ>КО КОМПА-
НИЈА" ц.о. експорт-импорт с. Челопек - Тетово. 

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало „САЛ>КО -
КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт с. Челопек - Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1766/ 
98. (11345) 
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Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр 1020/98, на регистарска влошка бр 02002629-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво 

Трговско друштво за трговија ТЕКНОСПОРТ АН-
ДОРА, Владимир и Флавио ДОО СкопЈе Бул „Прохор 
Пчински" бр 94 Скопје ' 

Дејности 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080112, 080114, 080190, 080201, 
090209, 110302, 110309, 110611,110620, 110902, 110905, 
110909 

Дејности во надворешна трговија 
070310 - надворешна трговија со прехрамбени произ-
води, 
070320 - надворешна трговија со непрехрамбени произ-
води, 
- посредување, 
- застапување на страно лице 
- реекспорт, 
- туристички услуги во странство, 
- продажба на стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка , 

За обврските сторени со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Владимир Шошолчев управи-
тел без ограничување 

Содружници на друштвото се* Владимир Шошол-
чев, Марвин Флавио 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 1020/ 
98 (11320) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1306/98, на регистарска влошка бр 02002633-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец 

Авто таксист Стефановски Днмитрија Марјанча ТП 
МАКСИ-ТАКСИ ул. „15-ти Мај" бр 2 Куманово 

Основач на тп МАКСИ-ТАКСИ е Стефановски 
Марјанча од Куманово со стан на ул „15-ти Мај" бр 2 

I I I ќе ја обавува следната дејност 060602 - превоз на 
патници со такси автомобили Во правниот промет со 
трети лица тп истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица тп 
одговара со сиот СВОЈ ИМОТ Стефановски Димитрија 
Марјанча - управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 1306/ 
98. (11321) 

Основниот суд Скопје Г - Скопје, со решението 
Трег бр 1007/98, на регистарска влошка бр 02002508-
3-01-000, го запиша во трговскиот регастрар основањето 
на трговското друштво 

Трговско друштво за производство, внатрешен и 
надворешен промет, сообраќај и услуги РЕАЛ-ШПЕД 
Вахида ДООСКОПЈС, бул Едвард Кардељ - дтц Естакада 
локал бр 24 Скопје 

Содружници на трговското друштво се 
Косовиќ Вахида од Скопје, ул „Фуштанска" бр. 86-ц и 
Косовиќ Хивзо од Скопје, ул. „Фуштанска" бр 86-ц 

Управител на трговското друштво~ е Косовиќ Ва-
хида од Скопје, ул „Фуштанска" бр 86-ц , 

Трговското друштво ќе ги врши следните дејности 
050100, 050201, 050202, 060501, 060502, 060503, 060601, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070146, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 

070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226» 070229, 
070230, 070250, 070240, 070260, 080090, 080202, 090181, 
013121, 013099,070310, изведување на инвестициски ра-
боти во странство, превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, ме-
ѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, 
меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1007/ 
98 (11322) 

Основниот суд Скопје. I - Скопје, со решението 
Трег. бр 1503/98, на регистарска влошка бр 02002623-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец 

Продавница со колонијал ЛИНДИ ТП Изаири Ве-
дри Рамиз Тетово, ул „Иво Рибар Лола" бр 146. 

Оснивач на фирмата трговец-поединец е Изаири Бе-
дри Рамиз од Тетово ул „Јордан Златановски" бр. 135 

Дејности 52 11 - Трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун, 
52 12 - Трговија на мало во продавници со мешовита 
стока 

Одговара лично со целиот СВОЈ имот 
Овластено лице е Изаири Бедри Рамаз - управител5 

без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 1503/ 

98 (11323) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1504/98, на регистарска влошка бр 02002624-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
ното на трговец поединец 

Продавница со текстил и конфекција ВЕЛА ТЕК-
СТИЛ ТП Иљијазн Риза Намик Тетово, ул „Радован 
Цониќ" бр 22 

Оснивач на фирмата трговец-поединсц е Иљијази 
Риза Намик од Тетово ул „Ѓ Петров" бр 17 

Предмет на работење е 
52 41 - Трговија на мало со текстил, 
52 42 - Трговија на мало со облека, 

Одговорност - одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 
Овластено лице с ИљиЈази Риза Намик, управител 

без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1504/ 

98 (11324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението трегf  

бр. 68/98, на регистарска влошка 6-02001494-000-01 го 
запиша во судскиот регистар прецизирањето на дејност 
на трговско претпријатие ЈАСМИНКА, Радослав Пе-
трова „ЏАМБАЗ" - производтво и промет со безалко-
холни пијалоци - Велес, ул Београдска бр 127 

Се врши прецизирање на дејност: 070114, а се запи-
шува 070114. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, трег. бр 68/98. 
— (11205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 
бр. 2205/98, на регистарска влошка 1-32375-0-0-0 ja за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и 
лице овластено за застапување во внатрешен трговски 
промет и НТР на производно, услужно, трговско прет-
пријатие „ПРЕСПА ТРЕЈД" експорт импорт Ц О , ул 
Благој Горев бб-4/З, Велес 
' Од 22.05 1998 година од претпријатието истапува ос-
новачот Фотевска Ирина а присуствува Настевски Ле-
онид од Велес 

Се врши промена на лицето овластено за зсатапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет 

Да се брише Фотевска Ирина директор без ограни-
чување, а да се запише Чаушевски Леонид - директор 
без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје ,Срег. бр.2205/ 
9 8 . ' (1120б) 

г 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1924/98, на регистарска влошка бр. 2-42195-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач, директор на Земјоделската задруга 
„ОРАШАЦ" ц.о. Орашац. 

Истапува основачот Тони Илиевски, а пристапува 
Мики Илиевски. 

Се брише: Тони Илиевски, се запишува Петко Ата-
насовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1924/ 
98. (11346) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2255/98, на регистарска влошка бр. 1-6174-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, седиште и овластено лице за застапуваа на Прет-
пријатие во приватна сопственост за надворешен и вна-
трешен промет ТИМЕКС ц.о, увоз-извоз ул. „Струмич-
ка44 бр. 12/1-5 Скопје. 

Во претпријатие извршени се следните промени: Од 
претпријатието истапуваат-се бришат Надежда Митев-
ска и Дејан Митевски а пристапува-се запишува Трипун 
Митевски. 

Седиштето на претпријатието се менува од ул. 
„Струмичка44 бр. 12/1-7 на ул. „Струмичка" бр. 12/1-5 
Скопје44. 

Од директор се брише Дејан Митевски а се затнува 
Трипун Митевски овластен за застапува!ве без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2255/ 
98. (11457) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 129/98, на регистарска влошка бр. 02002328-3-
01-000, го запиша во судскиот регистар зголемување на 
основен влог, изменување и дополнување на договор за 
основање на Трговското друштво за преработка и кон-
зервирање на месо, внатрешен и надворешен промет и 
услуги П.Г. Никас С.А. Атина, „Никас" С.А. Солун, 
„Виор44. Скопје „Никас Скоп", д.о.о. ул. „Беласица" бб 
- Скопје. 

Промени: основниот влог на содружниците е зголе-
мен за 26.495.235,00 денари, така што основната глав-
нина на Трговското друштво сега изнесува 
42.266.335,00 денари. 

Изменет и дополнет договорот за основање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 129/ 

98. (11458) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2095/98, на регистарска влошка бр. 1-59686-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
во Претпријатието за инженеринг, маркетинг, проек-
тирање и промет „ЕМАГ ИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" 
увоз-извоз, ц.о. Бул. „Кочо Рацин44 бр. 18/15 Скопје. 

Се брише Андревски Горан, директор, а се запи-
шува Андовски Чедомир директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2095/ 
98. (11459) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2365/98, на регистарска влошка бр. 1-38600-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач на Претпријатие за внатре-
шен и надворешен промет „ЖАРЕ-КОМПАНИ" ц.о. 
ул. „Коста Новаковиќ" бр. 1-а/24 Скопје. 

Се врши промена на фирма, седиште, основач и 
лице овластено за застапување. Новото име на фир-
мата гласи: Претпријатие за внатрешен и надворешен 
промет „ИГОР-КОМПАНИ44 ц.о. Скопје. Новото се-
диште на фирмата е во Скопје, на Бул. „АСНОМ44 бр. 

44/3-8. Од фирмата истапува основачот Зориќ Жарко а 
пристапува Богевски Игор од Скопје. Се брише Зориќ 
Жарко директор без ограничувања а се запишува Бо-
гевски Игор директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2365/ 
98. (11460) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1145/98, на регистарска влошка бр. 1-31205-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето 
Трговско претпријатие на големо и мало „Чајлане -
Експорт44 увоз-извоз ц.о. ул. Лазар Личеноски бр. 58 
Центар Скопје. 

Припојувана на Претпријатие за производство, 
услуги и промет „ДАЛМАТИА" експорт импорт д.о.о. 
Тетово. М. Бафтиари 114 кон. Трговско претпријатие 
на големо и мало „ЧАЈЛЕ - ЕКСПОРТ44 увоз-извоз 
ц.о. ул. „Лазар Личеновски" бр. 58 Центар Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1145/ 
98. (11461) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1920/98, на регистарска влошка бр. 1-54361-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
дејноста на Претпријатие за производство, промет и 
услуги „КИС ШОП44 д.о.о. увоз-ивоз Бул. Јане Сандан-
ски бр. 12/5-19 Скопје. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста 090201. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1920/ 

98. (11462) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2147/98, на регистарска влошка бр. 1-41501-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор во Претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало ОМЕГА И МАРМАРА д.о.о. увоз-извоз 
ул. Сава Ковачевиќ бр. 53 Скопје. 

Се брише Себајдин Баки, се запишува Семаат Ајди-
нова. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2147/ 
98. (11463) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2154/98, на регистарска влошка бр. 1-39205-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатие за трговија на големо и мало, 
транспортни и други услуги „МИСА-ПРОМ" ц.о. ек-
спорт-импорт ул. Павле Илиќ бр. 5/2-12 Скопје. 

Се брише Ристо Ќирков, се запишува Игор Гиевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2154/ 

98. (11464) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1898/98, на регистарска влошка бр. 1-37072-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
на стока на големо и мало „БОДИ - ЈКО44 ц.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „Македонско-Косовска Бригада44 

бр. 5. 
Се брише Рамадани Ханида, директор, а се запи-

шува Иљази Фафиљ, директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1898/ 

98. (11227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1867/98, на регистарска влошка бр. 1-59141-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промена на лице на Претпријатието за промет, 
услуги и образование, „ПРИЗМА - 4" д.о.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Трифун Пановски" бр. 3-2-7 - Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Горан Смаќоски. 
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Да се брише: Александар Смаќоски, а се запишува: 
Горан Смаќоски, како директор со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1867/ 
98. (11228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2186/98, на регистарска влошка бр. 1-64988-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Трговско-производно претпријатие „8-Септем-
ври СД" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „710" бр. 1. 

Кон претпријатието пристапува: Ејуп Наумановиќ, 
а истапува: Салковиќ Нусрет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2186/ 
98. (11229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2281/98, на регистарска влошка бр. 1-8156-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на правен 
облик, седиште и пристапување на основач на Претпри-
јатието за производство, трговија и услуги „ЕЛЕКТРО-
ЕЛЕМЕНТ" увоз-извоз д.о. Скопје, ул. „Зеничка" бр. 
126. 

Новата промена на правен облик гласи: Претприја-
тие за производство, тргов»ца, услуги и увоз-извоз 
„ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ" д.о.о. Скопје, Општина Ки-
села Вода, ул. „11-ти Октомври" бр. 125. 

Кон претпријатието пристапува: Стојмир Јошевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2281/ 

98. (11230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1478/98, на регистарска влошка бр. 1-54645-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, промена на лице на Претпријатието за 
промет и производство „АЛЕТО - ПРОМЕТ" п«о. ек-
спорт-импорт Скопје, ул. „Петар Дељан" бр. 3/2-1. 

Досегашната фирма и седиште се променуваат и ќе 
гласат: Претпријатие за производство, трговија и тран-
спорт „МАК КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, 
ул. „Бошко Буха" бр. 26-6 - Скопје. 

На ден 3.04.1998 год. пристапиле Зоран Томовски и 
Никола Томовски, а на истиот ден истапил Александар 
Русомаровски. 

Се брише Александар Русомаровски, директор, а се 
запишува Зоран Томовски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1478/ 
98. (11231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1116/98, на регистарска влошка бр. 1-59905-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште на Странско претпријатие за производство, 
трговија и услуги „К•Г•Р. ТРЕЈД" д.о.о. експорт-им-
порт Скопје, ул. „Железничка" бр. 37А. 

Досегашниот назив и седиште на Странско претпри-
јатие за производство, трговија, услуги „К.Г.Р. ТРЕЈД" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. 50-та Дивизија бр. 20 
во иднина се менува и ќе гласи: Странско претпријатие 
за производство, трговија и услуги „ФЛОРА ЛЕНД" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, Бул. „АВНОЈ" бр. 18/3. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1116/ 
98. (И234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 100/98, на регистарска влошка бр. 6-02000128-
000-01, го запиша во трговскиот регистар Бришењето 
на Трговец поединец Марина Павле Ѓорѓиоска ТП 
„ТОНИ - КОМЕРЦ" Скопје, ул. „Дрезденска" Б-2, 
лок. 9 - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
100/98. (11235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2035/98, на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар Сопственичката 
трансформација согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на Акци-
онерското друштво за производство на пиво, слад, 
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци „СКОПЈЕ" -
Скопје, п•о. ул. „808" бр. 12 - Скопје. 

Акционерското друштво за производство на пиво, 
слад, оцет, алкхолни и безалкохолни пијалаци „Скопје" 
- Скопје, п•о. согласно статутарна одлука, потврда за 
откупување на акции бр. 08-1815/3 од 20.09.19% година 
и Одлука за претварање на приоритетни акции во 
обични од 18.09.1996 година на Агенцијата за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
сопственички се организира и трансформира како ак-
ционерско друштво во приватна сопственост. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2035/ 
98. (И236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2250/98, на регистарска влошка бр. 1-31645-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот и лицето овластено за застапување во внатреш-
ниот трговски промети и нтп. на производно услужно 
претпријатие „ДЕНИЦА" ц.о. увоз-извоз Куманово ул. 
„Бошко Буха" бр. 12. 

Од 27.05.1998 година од претпријатието како осно-
вач пристапува лицето Шутевски Драган од Куманово а 
истапува лицето Данаиловски Драгољуб од Куманово. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет: 

Да се брише Данаиловски Драгољуб директор со 
неограничени овластувања, а да се запише Шутевски 
Драган - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2250/ 
98. (Ц216) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
* Срег. бр. 3379/97, на регистарска влошка бр. 1-2517-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување во акционерско друштво за 
производство и преработка на брашно „ЖИТОМЕЛ" 
Куманово ул. „Тоне Божинов" бр. 13 Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Тоде Илиќ дирек-
тор со неограничени овластувања, а се запишува Сло-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 522/98, на регистарска влошка бр. 1-49775-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Здравствената организација - ординација по општа сто-
матологија „ММ" д.о.о. Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 706, локал 15с и 14а. 

Да се брише: Сузана Андонова, да се запише: Мате-
ска Младеновска Мила, како директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1522/ 
98. (11232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 975/98, на регистарска влошка бр. 02002545-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на д.о.о. на Претпријатието за трговија „ГАМА -
12" д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди" 
125, кула 9 - Скопје во: Друштво за трговија и услуги 
„ГАМА - 12" Анита Николовска д.о.о. ел. експорт-
импорт Скопје, ул. „Кузман Јосифовски - Питу" бр. 26, 
лок. 1, ламела 1, мезанин. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 975/ 
98. (11233) 
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бодан Стојановски - директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3379/ 
97. (11217) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1923/98, на регистарска влошка бр. 1-37785-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
името, седиштето, основачот и директорот на трговско 
претпријатие за промет на големо и мало „РИМИНИ" 
д.о.о. увоз извоз Кавадарци ул. „Илинденска" бр. 45. 

Истапува основачот Белевски Кирил, а пристапува 
Белевски Петар. 

Се• брише Белевски Кирил, се запишува Белевски 
Петар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1923/ 
98. (11218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2168/98, на регистарска влошка бр. 1-6774290-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот во претпријатие за трговија, услуги и производ-
ство „ПАМЕЛА" извоз увоз с. Бозарци Кавадарци. 

Пристапува основачот Трговско претпријатие 
„ХИФ" с. Добрејци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2168/ 
98. (11219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2000/98, на регистарска влошка бр. 1-11948-0-
0 0, ја запиши во судскиот регистар промената на фир-
мата и проширувањето на дејноста во Трговското прет-
пријатие „ГРАФИКА ПРОМЕТ" увоз извоз доо Кава-
дарци ул. „Данчо Поп Атанасов'4 бр. 20. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
012421, 012429, 013400, 070125, 060501, 060502, 060503. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2000/ 
98. (11220) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Срег. бр. 1819/98, на регистарска влошка бр. 1-21673-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот и дејноста во Трговското услужно претпријатие 
на големо и мало „ВИКТОРИЈА ЕМ ТИ-ЕРГИН" увоз 
извоз д»о.с. Скопје ул. „Партизански одреди" бр. 27 
АЗ. 

Истапуваат основачите Ајдин Анил и Ристо Пупков. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
060602. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1819/ 
98. (11221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2342/98, на регистарска влошка бр. 1-48562-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето и застапникот во Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „ДАЛМИНЕ" извоз-увоз д.о.о. 
Скопје ул. „Нерешка" бр. 13-а Скопје. 

Врши промена на седиштето на претпријатието, па 
истото гласи: Ул. „Ваташка" бб Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Борче Танев, ди-
ректор без ограничување, во внатрешниот и надворе-
шен промет. 

Се запишува за застапник Надица Радевска, дирек-
тор без ограничување, во внатрешниот и надворешен 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2342/ 
98. (11222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2019/98, на регистарска влошка бр. 1-66631•0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето во Претпријатието за промет и услуги „БЕРКО" 
експорт импорт д.о.о. Скопје ул. „Првомајска" бр. 21 
Скопје. 

Се брише Павловски Киро, директор, а се запишува 
Стојанчо Ангеловски директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2019/ 
98. (11224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1972/98, на регистарска влошка бр. 1-64090-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, основачот во Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ОРТЕКС" експорт импорт д.о.о. 
Скопје ул. Ордан Чопела" бр. 6-ц. 

Досегашната фирма се менува и ќе гласи: Друштво 
за трговија и услуги „БУРТЕКС" експорт импорт, доо 
Скопје ул. „Ордан Чопела" бр. 6-ц. 

На ден 8.05.1998 год. истапиле Орхан Заири, Рецеп 
Заири, Морал Али. 

Се брише Орхан Заири, директор, а се запишува 
Хајати Цанлилар, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1972/ 
98. (11225) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар трговското друштво за производ-
ство, промет и услуги СТЕ-КА Божин дооел увоз-извоз 
Скопје ул. „Румена Хаџипанзова" број 18-а, Скопје. 

Основач с Крагујевски Божин. 
Дејности: 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 

011320, 011791, 011792, 011799, 011810, 011820, 011831, 
011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012130, 
012143, 01220, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 
012421, 012429, 013021, 013022, 013050, 013071, 013072, 
013073, 013099, 013121, 013122, 013400, 013909, 060501, 
060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080190, 080201, 080202, 090123, 090131, 090132, 090140, 
090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 
090189, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, Меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, посредување и 
застапуван>е, реекспорт, шпедиција. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Претпријатието за превземените обврски во прав-
ниот промет одговара со целокупниот имот. 

Лице овластено за застапување е Крагујевски Бо-
жин управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
(11226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 7395/97/ на регистарска влошка бр. 1-10095-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште основач и директор на Претпријатието за произ-
водство, трговија и меѓународна трговија „ВЛАДО КО-
МЕРЦ" Ц.О. ул. Лазар Поп Трајков бр. 22 Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за произ-
водство, трговија и меѓународна трговија „Владо ко-
мерц" ц.о. ул. Лазар поп Трајков бр. 22 Скопје. 

Од претпријатието истапува Велиновски Владо а 
пристапува Стојановски Драгослав. 

Се бршие Вељановски Владо се запишува Стојанов-
ски Драгослав како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7395/ 
91 (11349) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
415/98, на регистарска влошка бр. 03001149-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на д.о.о.е.л. 
Друштво за проиводство, трговија и услуги „МАК -
СТИЛ" увоз-иазоз ул.„Младинска" бр.222, Струмица. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 20.10, 
20,10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20,52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75 , 29.55 , 29.56, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 51.42, 45.43, 
45.44, 45.45 , 50.20, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.41, 51.41, 52.43, 52,46, 52.47, 52.40, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2. 55.40, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.10, 74.12, 74.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
посредување, застапување, џродажба на стоки од кон-
сигнациони складови, превоз на стоки во меѓународен 
друмски сообраќај, агенциски услуги во транспортот. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема 
трети лица друштвото одговара со целиот имот. 

Управител и застапник на друштвото во надврре-
шнотрговскиот промет ќе биде Шеќерџиев Горѓе од 
струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 415/98. 
(10931) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скоцје објавува дека со 
решението Ст. бр. 153/96 од 5.XII. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатието 
„ЈУНАЈТЕД КОНСАЈТГАНС" од Скопје, ул. 50 Диви-
зија" бр. 20. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредеа Марко Гурчиновски 
од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ" бр. 8, телефон 617-
547. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должик 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 7.ЈХЛ998 година во 11,00 часот соба број 
46 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(13285) 

Основниот суд во Струмица објавува дека стечајната 
постапка Ст.бр.16/97 над стечајниот должник АДМС 
„Агропромет" ДОО Градежни материјали од Стру-
мица, се заклучува. 

Се разрешува од должност стечајниот управник 
Грозданов Борис, дипл. економист од Струмица. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
друштво да се брише од регистарот на претпријатието. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето на решението во „Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица. 

Основниот суд во Струмица објавува дека стечајната 
постапка Ст.бр.119/96 над стечајниот должник АД 
„Агропромет" ДОО Коперација со прехрана од Стру-
мица, се заклучува. 

Се разрешува од должност стечајниот управник Пе-
тров Симеон, дипломиран економист од Струмица. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањ>ето на решението во „Службен весник на РМ" 

Од Основниот суд Струмица. 
(13283) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.272/96 од 30.04.1998 година е заклучена сте-
чајната постапка над должникот ДОО „Винојут Охрид" 
од Гевгелија со седиште на ул. „Индустриска" бб. 

Од Основниот суд Гевгелија. (13274) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.147/96 од 25.02.1998 година е заклучена 
стечајната постпака над должникот ДОО Фабрика за 
преработка на зеленчук и овошје „Зора и Ладилник" од 
Гевгелија со седиште на ул. „Индустриска" бб. 

Од Основниот суд Гевгелија. (13275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.213/96 од 02.07.1998 година го одобри 
присилното поравнување помеѓу должникот Претпри-
јатието во општествена сопственост за земјоделско-ин-
дустриско производство и промет на големо и мало 
„Агромин" ПЕ увоз-извоз с.Волково-Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-61722 со неговите доверители. 

Со прифатеното присилно поравнување постигната 
е согласност помеѓу должникот и неговите доверители 
за исплата на побарувањата на доверителите во висина 
од 60% главен долг во рок од 2 години сметано од денот 
на одобреното склучено присилно поравнување. 

Одобреното присилно поравнување има правно деј-
ство и према доверителите што не учествувале во по-
стапката а чии побарувања се оспорени, ако дополни-
телно истите се утврдени. 

Ова решение има сила на извршна исправа спрема 
сите доверители чии побарувања се утврдени во постап-
ката за присилно поравнување. 

Стечајната постапка на стечајниот должник Прет-
пријатие во општествена сопственост за земјоделско-
индустриско производство „Агромин" ПЕ с.Волково -
Скопје, отворено со решение на ООС Скопје 
Ст.бр.605/95 од 11.12.1995 година се запира. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13233) 

Основниот суд Велес со решението Ст.бр. 14/96, кон-
статира дека Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на ДОО „Велеспром" од Велес, 
донесена од Управниот одбор е прифатена, на рочиш-
тето од 10.07.1998 година се доверителите чие побару-
вање изнесува повеќе од половината на побарувањата 
на доверителите ќе се намират со користење на гаран-
ции по претходно склучени договори со Стопанска 
Банка Ад Скоцје-филијала Велес и отуѓување на дел од 
деловниот простор со кој располага ДОО „Велеспром" 
од Велес. 

Се одобрува Програмата на финансиска и сопстве-
ничка трансформација поднесена од Управниот одбор 
на ДОО „Велеспром" од Велес. 

Мерките во Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на ДОО Велеспром од Велес, 
има правно дејство спрема сите доверители. 

Од Основниот суд Велес. 

Основниот суд во Битола објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 741/95 од 15.07.1998 година дадена е о>глас-
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ност за отпочнување на постапката за сопственичка 
трансформација на ДО „Мокел" Битола, со што се за-
пира стечајната постапка над ДО „Мокел" Текстилна 
конфекција од Битола. 

Од Основниот суд Битола. (13220) 

Со решение Ст.бр. 10/96 од 9.07.1998 година стечај-
ната постапка над АДМС „Агропромет" ДОО „Хеми-
ја" се заклучува, од причина што натамошното водење 
на постапката би предизвикало несразмерни трошоци. 

Се разрешува од должноста стечајниот управник 
Михајловиќ Љупчо, дипл. економист од Струмица. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба, преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на решението 
во „Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Струмица. (13221) 

Со решение Ст.бр. 9/% од 9.07.1998 година стечај-
ната постапка над АДМС „Агропромет" ДОО „У-
служни дејности" се заклучува, од причина ипо ната-
мошното водење на постапката би предизвикало не-
сразмерни трошоци. 

Се разрешува од должноста стечајниот управник 
Михајловиќ Љупчо, дипл. економист од Струмица. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба, преку овој до Апелациониот суд во 
Штип во рок од 15 дена од објавувањето на решението 
во „Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Струмица. (13222) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Сг.бр. 
164/98 од 04.05.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над стечај-
ниот должник ИТН „Ани-Пром" Кавадарци, ул. 
„Вел>ко Влаховиќ" бр. 4/10. 

Од Основниот суд Кавадарци. (13255) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
192/98 од 13.07.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над стечај-
ниот должник ИТН „Бато-Шпед" од Кавадарци, ул. 
„Пионерска" бб. 

Од Основниот суд Кавадарци. (13256) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 80/96 од 15.07.1998 година привремено се 
запира стечајната постапка над стечајниот должник 
ПНВТ „Лазо Фил иловски Лавски" од Сирково, отво-
рена со решението на Окружниот стопански суд 
Скопје, Ст.бр. 553/94 година од 6.04.1994 година и се 
отвора постапка за финансиска и сопственичка транс-
формација на претпр*датието должник. 

Се формира Одбор на доверители од следните дове-
рители: АК Агрокомбинат „Лозар" од Велес, АД АХ 
„Тиквеш" од Кавадарци, и претставник на вработените 
на стечајниот должник. 

Одборот на доверителите е должен веднаш да име-
нува управен одбор од 3 члена, кој ќе именува вршител 
на должноста директор на претпријатието должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена по објавувањето 
на решението да донесе програма за финансиска и соп-
ственичка трансформација и истата да ја достави до 
стечајниот совет на усвојување. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (13257) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
186/98 од 23.02.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над стечај-
ниот должник ПТУП „Козјак Камен" од Демир Капија 
ул. „Партизанска" бр. 77/1 Демир Капија. 

Од Основниот суд Кавадарци. (13258) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 109/97 од 14.07.1998 година по предлог на 
стечајниот управник на стечајниот должник ГЛУП 
„ПЕЛИКАН-Х" од Тетово, се отвора постапка за при-
силно порамнување на стечај помеѓу должникот и него-
вите доверители, на начин што стечајниот должник 
обврските спрема своите доверители е должен да ги 
исплати во 100% износ утврден во текот на постапката 
без камата во рок од 6 месеци по правосилност на реше-
нието за одобрението присилно порамнување. 

Рочиште за присилно порамнување се определува за 
24.09.1998 година во 11,30 часот, соба бр. 7/1 на кое се 
повикуваат доверителите за склучување на присилно 
порамнување. 

Од Основниот суд Тетово. (13259) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 168/98 од 15.07.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ППГГУ 
„ТРЕЈД ИНТЕРНЕШЕНЕЛ" извоз-увоз д.о.о. Скопје 
ул. „11-ти Октомври" К-14/3-11 и жиро сметка бр. 
40100-601-104152. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 143/98 од 8.07.1998 година заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Мешовито 
претпријатие „ЗЕЛМАКО-СТИЛ" д.о.о. Скопје ул. 
„Ленинова" бр.17 и жиро сметка бр. 40100-601-269830. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13196) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат со пречник 3,3 см под назив: Репу-
блика Македонија Општина Виница, Совет на Општи-
ната. 

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво 
АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ*4 ПРИЛЕП (со 
назнака бр. 1). (13131) 

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво 
АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ44 ПРИЛЕП (со 
назнака бр.2). (13131) 

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво 
АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ4 ПРИЛЕП (со 
назнака бр.З). (13131) 

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво 
АД ПО „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ4 ПРИЛЕП (со 
назнака бр. 4). 

Правоаголен печат под назив: Републички завод за 
вработување - Скопје - Биро за вработување - Прилеп 
-09" . 

Тркалезен печат и штембил под назив: Сојуз за пре-
вентива од алкохолизам,никотизам и наркоманот на 
Македонија Скопје СПАНН (13176) 

Правоаголен печат под назив: Колонијална продав-
ница „Цар Самоил" Крстевски Љупчо Скопје. (13188) 

Тркалезен печат под назив: Трговско претпријатие 
„Мак-кока" д.о.о експорт-импорт Скопје. 

Тркалезен печат под наслов: Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги „Балкан Промет" д.о.о. 
увоз-извоз с. Студеничани, Скопје (13197) 

Тркалезен печат, Модна конфекција „Евротекс44 

д.о.о. Скопје (13214) 
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Тркалезен печат под наслов: Претпријатие за промет 
и консалтинг „Манеком" д.о.о. увоз-извоз Скопје 

(13234) 
Тркалезен печат под наслов: Трговско претпријатие 

„АЈ1ЕК" д.о.о. експорт-импорт Скопје (13272) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 19411 издаден од ОВР Струга на име 
Горшулеска Иванка с. Мороишта, Струга. 

Пасош на име Хана Јакупи ул. „Браќа Миладинов-
ци" бр. 113, Тетово. 

Пасош бр. 844450 издаден од УВР Струмица на име 
Митровиќ Емилија с. Ново Село ул. „Партизанска" бр. 
47, Отру мица. 

Пасош бр. 0953140 на име Стоименовски Петре с. 
Богданци - Гевгелија. 

Пасош бр. 797321/96 издаден од УВР Куманово на 
име Стојча Димитровски с. Бедиње ул. „Милорад Пе-
тровиќ" бр. 38, Куманово. 

Работна книшка на име Петреска Балерина с. Црни-
л иигге-Прил епско. 

Работна книшка на име Трајаноска Анета ул. „Ва-
ско Карангелески" бр. 12А, Прилеп. 

Пасош бр. 086186 издаден од УВР Тетово на име 
Мазлами Фатмир с. Копачиндол, Тетово. 

Пасош бр. 1034575 издаден од УВР Тетово на име 
Шабани Расим с. Пирок, Тетово. 

Чекови од бр. 02088567 до 02088571 од тековна 
сметка бр. 1159.83 издадени од Комерцијална инвести-
циона банка - Куманово на име Марковски Живко ул. 
„Тоде Думба" 100-1У/17 - Куманово. 

Пасош бр. 1045612 издаден од УВР - Велес на име 
Ивановски Јосиф, на адреса ул. „Т. Јанев" бр. 26 Велес. 

(13289) 
Пасош бр. 0909608/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Фељизе Муртезовска, на адреса ул. „Н. Мартиновски" 
бб Скопје (13295) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Виктор 
Ругале, Скопје (13280) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Татјана 
Ристоска, Скопје (13281) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Миневски 
Живко, Скопје (13286) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран 
Матевски, Скопје (13287) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Жаклина 
Додевска, Скопје (13291). 

Работна книшка издадена од Скопје на име Јусуф 
Бајрам, Скопје . (13292) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Гроз-
данка Мирчевска, Скопје (13293) 

Свидетелство за положен завршен испит издадено од 
ЕМУЦ „Никола Тесла" Скопје на име Васко Стојанов-
ски с. Вратница, Тетово (13290) 

Пасош бр. 0766602/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Борис Филиповиќ, на адреса ул. „А. Мартулков" бр. 
12а, Скопје (13194) 

Пасош бр. 0908502/% издаден од УВР Скопје на име 
Кирил Михајловски, на адреса ул. „А. Мартулков" бр. 
19, Скопје (13195) 

Пасош бр. 0682056/95 издаден УВР - Скопје на име 
Брезовски Глигур, на адреса ул. „Д. Мишовиќ" бр. 4/4, 
Скопје (13201) 

Пасош бр. 0607097 издаден од УВР - Скопје на име 
Петрески Жарко, на адреса ул. „Сердарот" бр. 6/3, 
Скопје (13203) 

Пасош бр. 299287 издаден од УВР - Кичево на име 
Ахмеди Есма, на адреса с. Арангел, Кичево (13204) 

Пасош бр. 273218 издаден од УВР - Кичево на име 
Ахмеди Ајдин, на адреса с. Арангел, Кичево (13205) 

Пасош бр. 299387 издаден од УВР Кичево на име 
Ахмеди Ханише, на адреса с. Арангел, Кичево (13206) 

Пасош бр. 299286 издаден од УВР - Кичево на име 
Ахмеди Хамедин, на адреса с. Арангел, Кичево (13207) 

Пасош бр. 128650/93 издаден~а од УВР - Скопје на 
име Ибраими Али, Скопје (13208) 

Пасош бр. 519114/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Љоки Месут, на адреса ул. „Ј. Златановски" бр. 8, 
Тетово (13215) 

Пасош бр. 210065 издаден од УВР - Скопје на име 
Ермис Лафазановски, на адреса ул. „Л. Трновски" бр. 
30 Скопје (13235) 

Пасош бр. 0817266/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Абиљ Рецепи, на адреса ул. „Вамбел" бр. 3/1 Скопје 

(13236) 
Пасош бр. 676502 издаден од УВР - Гостивар на име 

Имери Ерол, на адреса Долна Бањица бр. 230, Гостивар 
(13237) 

Пасош бр. 676869 издаден од УВР - Гостивар на име 
Имери Нијает на адреса Долна Бањица бр. 230 Гости- ' 
вар (13238) 

Пасош бр. 1011857 издаден од УВР - Гостивар на име 
Омер Тансу, на адреса Долна Бањица бр. 230 Гостивар 

(13239) 
Пасош бр. 215678 издаден од УВР - Скопје на име 

Лидија Лафазановска, на адреса ул. „А. Ајнштајн" бр. 
1/5 Скопје (13240) 

Пасош бр. 45692 издаден од УВР - Гостивар на име 
Мисими Авдил, на адреса с. Врапчиште Гостивар 

(13246) 
Пасош бр. 764729/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Христовски Жан, на адреса ул. „189" бр. 3/2, Скопје 
(13247) 

Пасош бр. 328260/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Мисајловска Елизабета, на адреса ул. „Р. Митровиќ" 
бр. 147, Скопје (13248) 

Пасош бр. 645847/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Зулфије Шерифи, на адреса ул. „391" бр. 16, Скопје 

(13249) 
Пасош бр. 1040301 издаден од УВР - Скопје на име 

Неби Садипе, на адреса с. Сарај ул. „М. Тито" бр. 12/9, 
Скопје (13250) 

Пасош бр. 0600313 издаден од УВР - Скопје на име 
Стојановиќ Валентина, на адреса ул. „С. Ковачевиќ" 
бр. 47/5-25, Скопје (13252) 

Пасош бр. 0442580/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Игнатов Спиро, на адреса ул. „С. Арсов" бр. 34, Скопје 

(13253) 
Пасош бр. 0443315/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Игнатов Благоја, на адреса ул. „С. Арсов" бр. 34, 
Скопје (13254) 

Пасош бр. 0444998/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Боцевски Тони на адреса с. Огњанци, Скопје (13260) 

Огласот објавен во Сл. весник на Р. Македонија бр. 
13/98 за пасош бр. 0554744 се сторнира издаден од на 
име Селман Решат, на адреса ул. „Б. Рајковиќ" бр. 41, 
Скопје (13262) 

Пасош бр. 207057/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Зоран Никушевски, на адреса ул. „В. Комаров" бр. 33/ 
3-14, Скопје (13263) 

Пасош бр. 325272 издаден од УВР - Скопје на име 
Хоџа Куиггрим, на адреса ул. „Чаирска" бр. 88, Скопје. 

(13264) 
Пасош бр. 645697 издаден од УВР - Скопје на име 

Исмаили Ирфан, на адреса ул. „7 Алб. бригада" бр. 91, 
Скопје (13266) 

Пасош бр. 157867 издаден од УВР - Скопје на име 
Хаки Скендер, на адреса с. Љубин ул. „104" бр. 5, 
Скопје (13267) 
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Пасош бр. 451374/94 на име Џеват Али, на адреса с. 
Сингели^ - 3 бр. 1, Скопје (13269) 

Пасош бр. 0160581/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Мухабије Касами, на адреса Сарај ул. „М. Тито" 10 бр. 
49а, Скопје (13270) 

Пасош бр. 0156572/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Касам Касми, на адреса Сарај ул. „М. Тито" бр. 49 а, 
Скопје ^ . (13271) 

Пасош бр. 0481351/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Сашка Ѓорѓиевска, на адреса ул. „К. Металец" бр. 1в/ 
21, Скопје (13276) 

Пасош бр. 0724623/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Катерина Ѓорѓиевска, на адреса ул. „К. Металец" бр. 
1в/21, Скопје (13277) 

Пасош бр. 0031371/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Малиновски Панче, на адреса ул. „Пролет" бр. 31, 
Скопје (13278) 

Чекови од тековна сметка бр. 206023949, чековите 
бр. 4092531 и 4092532 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бранко Ѓорѓиевски, Скопје (13200) 

Чекови од тековна сметка бр. 116413-90, чековите бр. 
1355799, 3139941 и 3074954 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Трајковски Сашо, Скопје 

(13209) 
Чекови од тековна сметка бр. 1534401, чековите бр. 

793936 до 793941 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димески Милан, Скопје (13211) 

Чекови од тековна сметка бр. 50174-82, чековите од 
бр. 4078518 до 4078521 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Николоски Страхил, Скопје (13213) 

Чекови од тековна сметка бр. 19935-38, чековите од 
бр. 3235837 до 3235843 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Александар Стојмилов, Скопје 

(13224) 
Чекови од тековна сметка бр. 92069-01, чекот бр. 

1776021 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Атанасова Нада, Скопје (13225) 

Чекови од тековна сметка бр. 202846453, чековите од 
бр. 3228753 до 3228757 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Русо Берта, Скопје (13245) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Станинов 
Миле, Скопје (13202) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Николов 
Стојко, Скопје (13232) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Биљана 
Павличковска, Скопје (13241) 

Работна книшка издадена од Скопје на Аме Бобан 
Додевски, Скопје (13244) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ахмато-
виќ Сафета, на адреса с. Љубин, Скопје (13268) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Трпчевски 
Горан, Скопје (13199) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ „И Ок-
томври" Тетово на име Абази Ресуљ, Тетово (13212) 

Диплома издадена од тим. „Никола Карев" - Скопје 
на име Јакимовска Емица, Скопје (13242) 

Диплома за завршено средно образование издадено 
од тим. „Зуф Љуш Марку" Скопје на име Чанкулова 
Анета, Скопје (13265) 

Даночна картица бр. 4030997253745 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Идеа плус комуни-
кации „Иво и Слобо", Скопје (13210) 

Решение број Уп. бр. 25-2056 издадено од СО - Цен-
тар Скопје на име Петревски Митко, Скопје (13243) 

Чекови од бр. 195841 до 195852 од тековна сметка 
бр. 109-27 издадени од Стопанска банка Ресен на име 
Јовановски Петар, ул. „Славејко Арсов" бр. 21, Ресен. 

Чекови од бр. 821534 до 821541 на име Јакимоски 
Благуш с. Горно Добреноец, Кичево. 

Пасош бр. 0234736 Издаден од УВР Прилеп на име 
Андоноски Крсте, ул. „Мирче Ацев" бр. 78, Прилеп. 

Пасош бр. 0383849 издаден од УВР Прилеп на име 
Трајкоски ЈБупчо, с. Канатларци, Прилеп. 

Пасош бр. 664627 на кме Арнаудова Лилјана ул. 
„Петар Чауле" бр. 26, Охрид. 

Лична карта на име Стерјовски Илија, ул. „Горна 
Чаршија" бр. 55, Тетово. 

Работна книшка на име Сгерјоски Илија ул. „Горна 
Чаршија" бр. 55, Тетово. 

Чекови од бр. 2954497 до 2954500, бр. 2954601 и бр. 
2954602 од тековна сметка бр. 1726/09 издадени од 
Охридска банка ад. Охрид на име Лабевски Ристо с. 
Елшани, Охрид. 

Работна книшка на име Галески Душан, ул. „Трајко 
Трцан" бр. 2/7, Прилеп. 

Пасош бр. 0804958 издаден од УВР Битола на име 
Котевски Сашо, ул. „Димче Лахчански" бр. 34-2-32, 
Битола. 

Пасош бр. 370974 издаден од ОВР Кичево на име 
Абази Салих с. Зајас Кичево. 

Пасош бр. 592792 издаден од ОВР Тетово на име 
Мустафи Имер, с. Орашје, Тетово. 

Пасош бр. 195953 издаден од УВР Гостивар на име 
Фидани Селаедин ул. „Беличица" бр. 97, Гостивар. 

Пасош бр. 0608169 на име Јаневски Томе, с. Могила. 
Пасош бр. 0488227 на име Лукарева Невена, Радо-

виш. 
Пасош бр. 578658 на име Минов Илија Ангел, Ко-

чани. 
Пасош бр. 203174 издаден од УВР Куманово, на име 

Алековски Серафим ул. „1П МУБ" бр. 71 влез II стан 
4, Куманово. 

Пасош бр. 180613 на име Зоран Жежовски ул. „Га-
лено Езеро" бр. 40, Битола. 

Пасош бр. 180512 на име В историја Жежовска ул. 
„Галено Езеро" бр. 40, Битола. 

Чекови од бр. 9000145056 дб 145060 издадени од Сто-
панска банка ад. Скопје на име Павловски Сашко ул. 
„Кочо Рацин" бр. 36/2-8, Скопје. 

.Пасош бр. 308189 на име Цел адили Неџат, ул. „И. 
Р.Лола" бр. 353, Тетово. 

Пасош бр. 403400 на име Сефери Исмет с. Трново, 
Гостивар. 

Чекови од бр. 17646811 до 17646830 издадени од Сто-
панска банка а.д. Скопје на име Атанасов Иванчо ул. 
„Рајко ЖинзИфов" бр. 51/1-3, Скопје. 

Пасош на име Милошевски Здравко, ул. „Марин-
чев" 5, Охрид. 

Пасош бр. 0694444 на име Делов Златко ул. „Парти-
занска" бр. 37/15, Битола. 

Пасош бр. 0263464 издаден од УВР Прилеп на име 
Станкоски Димче ул. „Круме Волнароски" бр. 79а-
Прилеп. 

Работна книшка на име Ристески Сашо ул. „КузмДн 
Јосифовски" бр. 358, Прилеп. 

Пасош бр. 181167 издаден од ОВР Струга на име 
Паша Бехаре с. Делогожда, Струга. 

Пасош бр. 633597 издаден од УВР Куманово на име 
Агим Аземи с. Горно Коњаре, Куманово. 

Пасош бр. 0365563 на име Дука Зирако, Дебар. 
Пасош бр. 0020195 на име Аме Фљамур, Дебар. 
Пасош бр. 1057161 издаден од ОВР Делчево на име 

Мемедов Елвис ул. „Пировска" бр. 20, Делчево. 
Пасош бр. 0773198 на име Здравковиќ Јадран с. С а -

ково, Кавадарци. 
Пасош бр. 407505 издаден од УВР Тетово на име 

Адеми Рецеп, с. Џепчиште, Тетово. 
Пасош бр. 1034844 на име Касами Мусафер с. 

Ларце, Тетово. 
Пасош бр. 545834 издаден од УВР Струмица на име 

Шаиновиќ Тимовска Ѕонка, с. Баница бр. 113, Стру-
мица. 
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Пасош бр. 820350 издаден од УВР Скопје на име 
Ѓорѓиевска Катерина, ул. „В. Ѓоргов" бр. 29/1-38, 
Скопје. 

Чековна карта, тековна сметка и чекови од бр. 
895892 до 895900 од тековна сметка бр. 2418/62 издадени 
од Стопанска банка, АД Скопје филијала Струга на 
име Грческа Захарула, ул. „ЈНА" бр. 83, Струга. 

Чекови од бр. 823275 до 823283 од тековна сметка 
бр. 4222/84 издадени од Стопанска банка АД Скопје 
Филијала Струга на име Мурџески Живко, Вевчани. 

Чекови од бр. 195841 до 195852 од тековна сметка 
бр. 109-27 издадени од Стопанска банка - Ресен на име 
Јовановски Петар ул. „Славејко Арсов" бр. 21, Ресен. 

Пасош бр. 217934 издаден од ОВР Струга на име 
Елмази Премтон, с. Калишта, Струга. 

Пасош бр. 336965 издаден од УВР Тетово на име 
Небије Идризи, с. Милетино, Тетово. 

Работна книшка на име Димитриески Стојанче ул. 
„11-ти Октомври" бр.143, Прилеп. 

Работна книшка на име Здравеска Мира Кеј „4 јули" 
бр.21, Прилеп. 

Чекови од бр. 906227 до 906236 и од бр. 860820 до 
860821 од тековна сметка бр. 3929/88 издадена од Сто-
панска банка АД Скопје на име Томислав Николов од 
Струга ул. „Моша Пијаде" бр.61. 

Пасош бр. 800976 издаден од УВР Куманово на име 
Трајановиќ Драгиша ул. „Лесовачка" бр.22, Куманово. 

Пасош бр. 213920/94 издаден од УВР Скопје на име 
Цветановски Јовица ул. „Л. Геров" бр.3/5, Скопје. 

Чекови бр. 3212690, 3212697, 3212698, 3212703, 
3171680 и 3171681 од тековна сметка бр. 4438636 изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дамја-
новска Магдалена, Скопје. 

Работна книшка издадена во Скопје на име Јозиќ 
Фрањо, Скопје. 

Чекови на име Грческа Захарула ул. „ЈНА" бр. 83, 
Струга. 

Тековна сметка и чекови на име Илијевски Томи-
л а в ул. „Мирка Гинова" бр. 45/53, Битола. 

Пасош бр. 302233 на име Зејнулаи Аднан с. Горна 
Бањица, Гостивар. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за образование и физичка култура објавува 

БАРАЊЕ БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА ЗАБАВИШНИТЕ ГРУПИ ПРИ ОС-

НОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 
физичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Опрема за заба-
вишните групи при основните училишта. 

1.3. ВИД И КОЛИЧИНА: 
1. Детска маса четворосед (80x80x48) 147 парчиња 

2. Детско столче (35x35x35) 590 парчиња 

3. Орман за дидактичка опрема (180x90x50) 

24 парчиња 

4. Витрина за дидактика (122x70x30) 48 парчиња 

5. Ѕидна гардеробна закачалка 24 парчиња 

6. Штафелај (60x60x120) 48 парчиња 

7. Тепих - теписон (2х4м) 24парчиња 

8. Завеса 10м 23 парчиња 

9. Комплет дидактика 27 комплети 

1.4. КВАЛИТЕТ: Опремата треба да биде израбо-
тена согласно постојните стандарди и нормативи за 
опрема. 

1.5. Повикот е јавен отворен и анонимен. 

лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште, 
односно место на живеење е Република Македонија. 

2. РОКОВИ 

2.1. Краен рок за испорака на опремата е 30.08.1998 
година. 

2.2. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите „ 

2.3. Рок на поднесување на понудите: 5 дена од денот 
на објавувањето на барањето» 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Преглед на опрема со технички карактеристики 
и преглед за дистрибуција на опремата по училиштата. 

3.2. Тендер документацијата може да се подшне во 
Министерството за образование и физичка култура на 
ул. „Пролет" бр. 1, соба бр. 4, со одреден надоместок. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба да содржи е дине чии цени по 
парче и вкупна цена на опремата изразена во денари, 

4.2. Во цената да бидат пресметани транспортот, 
данокот, истоварот и други зависни трошоци. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на ул. „Вел>ко Вл аго-
виќ" бр. 9, Скопје. 

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик, На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „не отворај" како и бројот на бара-
њето, во средината на пликот да биде назначена адре-
сата на Министерството за образование и физичка кул-
тура. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

5.4.1. Извод од регистрација на дејноста 
5.4.2. Документ за бонитет издаден од ЗПП на Репу-

блика Македонија 
5.4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, пот-

пишана од одговорното лице на понудувачот. 

6 . З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
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Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 26/98) Министер-
ството за внатрешни работи на Република Македонка 

објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/98 
ЗА НАВАКА НА ОГРЕВНО ДРВО 

1. Име и адреса на набавувачот 

Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, 
Р. Македонка. 

2. Предемет и количество на набавката е: 

Огревно дрво 2.384 м3 

3. Квалитет на огревно дрво I класа 

Бука и даб по 50% 

4. Понудите да содржат: 

- Цена издразена во денари без данок. 
- Плаќање 60 дена по испорака. 
- Рок на испорака на дрвата 15 дена по потпишување 

на договорот. 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот. 

5. Доставување на понудите 

Писмените понуди да се достават лично во Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 01.09.1998 година, во 10 часот. 

6. Завршни одредби 
При изготвувањето и доставувањето на писмените 

понуди задолжително да бидат примени одредбите од 
Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник 
на РМ" број 26/98. 

Информации можат да се добијат на телефон 112-
141. 

Од Комисијата за јавни 
набавки во МВР 

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 26/98) Министер-
ството за внатрешни работи на Република Македонија 

објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/98 
ЗА НАБАВКА НА ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНИ КОЊИ 

1. Име и адреса на набавувачот 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија ул. „Димче Мирчев" бб, 910000 Скопје, Р 
Македонија. 

2. Предмет и количество на набавката е: 
- Зоб (овес) -40.000 кгр. 
- Сено (луцерка) -40.000 кгр. 
- Слама -50.000 кгр. 

3. Квалитет I класа 
4. Понудите да содржат: 

- Цена изразена во денари со пресметан данок на 
промет. 

- Плаќање 60 дена по испорака. 
- Динамиката на испорака по налог на купувачот. 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот. 

5. Доставување на понудите 
Писмените понуди да се достават лично во Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 02.09.1998 година, во 10 часот. 

6. Завршни одредби 
При изготвувањето и доставувањето на писмените 

понуди задолжително да бидат примени одредбите од 
Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник 
на РМ" број 26/98. 

Информации можат да се добијат на телефон 112-
141. 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-

ја" - Скопје 

о б ј а в у в а 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-39/98 

за прибирање на Понуди за генерална ревиз*ца на 
трансформатор 150 МУА во ХЦ „Вруток". 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/98 е ЈП 

Електростопанство на Македонија со седиште на 
ул. 11 Октомври бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за из-
ведба на генерална ревизија на трансформатор 150 
МУ А во ХЦ „Вруток". 

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 отворен 
повик согласно чл. 16 од Законот за јавни набавки. 

2. Тендерска документација 

2.1. Тендерската документација, упатство за погон, и 
одржување на трансформаторот, програма за ге-
нерална ревизија, со која располага набавувачот 
заинтересираните понудувачи можат да подигнат 
во ЈП „Електростопанство на Македонија", По-
дружница ХЕЦ „ТИТО" - Гостивар, секој работен 
ден од 08-14 часот, во Служба за Електро одржува-
њето. Дополнителни информации понудувачите 
можат да добијат на тел. 042-61-226. 
2.2. Тендерската документација, упатството за по-
гон и одржување ќе се стави на увид, а програмата 
на генералниот ремонт може да се подигне во про-
сториите на ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" Подружница ХЕЦ „ТИТО" - Гостивар во 
Служба за електро одржување, на ул. Браќа Гино-
ски бр. 42 Гостивар, секој работен ден од 08-14 
часот во времето на траење на јавниот повик. 
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3 Содржина на понудата 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот - изведувачот на гене-
ралната ревизија и евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата да ги содржи сите единични и вкупни 
цени за секоја позиција обемот на ревизијата, 
програмата, како и вкупната цена на целата на-
бавка (со сите давачки согласно чл. 54 став 3 од 
Законот за јавни набавки - ако набавката е од 
странство), на паритет објект ХЦ „Вруток", изра-
зена во ДЕМ 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање: 
компензација, вирмански. 

3.4. Понудувачот е должен да даде понуда за целокуп-
ниот обем на ревизијата даден во програмата. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики предвидени со упатството и про-
грамата, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите во Република Македонија и со меѓуна-
родните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија. 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на ревизијата и тоа од 01.09.1998 год. до 30.09.1998 
год. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4 Доставување на документација 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно чл. 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Понудувачите треба да приложат документ за бо-
нитет кој го издава Институцијата за платен про-
мет, а странските понудувачи според став 3 од чл. 
22 од Законот. Документот зд бонитет треба да е 
оригинал или заверена копија верна на оригина-
лот. 

4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно чл. 23 од Законот и: 
4.2.1. Список на извршени ваков вид на санација во 
последните 3 години со износите, датумите и прима-
чите. 
4.2.2. Опис на технички средства и алат за ваков 
вид на санација. 
4.2.3. Посочувана на вклучени технички лица, осо-
бено на оние задолжени за контрола на квалитет 
4.2.4. Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитет, со кој се потврдува сообразно-
ста со дадените спецификации или стандарди за на-
бавките. 

4.3 Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од чл. 24 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.4 Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно со чл. 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач (со-
гласно чл. 25 од Законот) 
5.1. Цена од 40 - 60 бодови 

5.2. Начин на плаќање од 20 - 40 бодови 
5.3. Гаранција на квалитет од 20 - 40 бодови 
5.4. Рок на изведување на ревизијата од 10 - 20 бодови 

6 Начин и рок на доставување на понудата 

6.1 Понудата се доставува согласно чл. 52, 53 и 54 од 
Законот. 

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

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

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија" Подруж-
ница ХЕЦ „ТИТО" - Гостивар (Комисија за јавни 
набавки) ул. Браќа Гиноски бр. 42, 91230 Гостивар. 

6.5 Отворање на понудите ќе се изврши на 14.08.1998 
год. во 10 ч., во просториите на ЈП „Електросто-
панство на Македонија" Подружница ХЕЦ „ТИ-
ТО" ул. Браќа Гиноски бр. 42 Гостивар, во прису-
ство на овластените претставници на понудувачите. 

6.6 Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот 
рок и оние кои не се изработени според баран>ата 
на отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворе-
ниот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
Јавни набавки во Јавното претпријатие „Електросто-

панство на Македонија" - Скопје 

објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-37/98 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ ТС 35/10 кУ 

УДОВО - ВАЛАНДОВО 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-37/98 е ЈП 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, 
со седиште на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2 Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изградба на објектот ТС 35/10 кВ - Удово - Валан-
дово. 

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 Отворен 
повик согласно .Законот за јавни набавки. 

2 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1 Тендерската документација со која располага наба-
вувачот е предмер за вкупните градежни работи за 
изградба на објектот ТС 35/10 кВ - Удово - Валан-
дово, според главниот проект за објект. 
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Предмерот заинтересираните понудувачи можат да 
го подигаат во ЈП Електростопанство на Македо-
нија, на ул. Орце Нжолов бб, Скопје, Нова зграда, 
соба 124 и 125 од 8 до 10 часот. 

При подигање на предмерот, понудувачот е должен 
да достави уплатница на вредност од 2.000 ден., 
уплатена на жиро сметка 40100-601-5012, со назнака 
забавен повик бр. 01-37/98. 

2.3: Тендерската документација (главен проект за гра-
дежен дел, водовод, канализација и сообраќајници 
за ТС 35/10 кВ Удово - Валандово, набавувачот на 
јавниот повик им го става на увид на заинтересира-
ните понудувачи во ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија, на ул. Орце Николов бб, Скопје, Нова 
зграда, соба 124 и 125 секој работен ден од 8 до 10 
^асот, во времето на траењето на јавниот повик. 

3 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот - изведувачот на градеж-

^ ните рабрте и евентуалните подизведувачи. 

3.2 Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни 
ценр,за секоја позиција од предмерот на работите, 

да и вкупната цена на целата набавка, изразена 

3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

3.4 Донудувачот е должен да даде понуда за целокуп-
е н ^ обем на работата. 

' р , - 
дружев д а г а з а п а з и џеџѕ^џ^Ф^ 

тацдарди за изведба навафвофект кои 
важа^/во граде)ЈШИштвото во Рецублир Македо-
нија. 

3.6 Понудата треба да го содржи рокот на извршување 

преведенана македонски Јазик 

4 ДОСТАВУВАНА НА ДОКУШНТАЦИЈА 

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и "економска способност согласно член 22 од 

" Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за пла-
тен промет, а странските понудувачи спрема став 3 
од член 22 од Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 
- список на изведени објекти во последните три 
години; 
- опис на технички постројки (механизација) која 
понудувачот ја поседува: 
- список на вработени лица по квалификација и 
структура. 

4.3 Понудувачот треба да достави док;аз дека на пону-
дувачот не се однесува н т У еден од случаите нав^-

ГГЈЖОп:? МГ- гР ' / 'ѓ 

дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.4 Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки): 
-цена на чинење . . . . 50 поени; 
- р о к на изведба. . 15 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- технички квалитети 20 поени. 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место пе секој критериум. 

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

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

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 

Ж Ч Ј 

КоШшјазаЈавш набавки 
ул, „И Окѓсшври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5 Отворање на почудните ќе се изврши На 24.08.98 
година, во 12 часот5 во просторнине на ЈП Елеќтро-
стстанствб За,Мжвабиија, стајка зграда; салава 
ШХтбШѕ Трн; т ,Д! ОКЈГОШ!)^" бр% 9, 
Скопје в6 присуство на овластените гЈретставници 
на понудувачите. 

6.6 Понудевте кои нема Да бидат досгавени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја не-
маат целокупната документација која се бара . во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на чл. 14 од Законот за јавни набавки 
/,Сл. весник на РМ" бр. 26/98/, ЈП „Електростопанство 
на Македонија" - Скопје 

Објавува 
ОГЛАС 

ЗА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ 
НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ТАМПОН ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ ВО ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА" СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-
ја", - Скопје со седиште на ул. „11 Октомври" бр. 9 -
Скопје. 
1.2. Предмет на набавка е прибирања понуди за тампон 
- сепариран варовник од 0-60 мм. ; 
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Количина 10.000 т. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
дејност согласно набавката 
1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.08.1998 година во 12 часот во просториите на По-
дружница РЕК „Битола". 

2. Технички карактеристики 
- тампон - сепариран варовник од 0-60 мм . 
3. Содржина на понудата 
3.1. Цена франко ^товарено производител - или 
франко - РЕЈС 
3.2. Рок на испорака на набавката 
3.3. Начин на плаќање 
3.4. Квалитет 
4. Критериуми за избор на најповолен понудуван 
- цена на чинење 
- квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 

5. Начин и рок на доставување на понудите 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола" - Новаци. Новачки 
пат б.б. Битола / за Комисија за јавни набавки/ 
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација 
- документ за бонитет од носителот на платен промет 
- доказ за техничка способност - список на главни испо-
раки 
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај 
односно не е во процес на ликвидација 
- доказ дека против понудувачот нема изречена безбед-
носна мерка, забрана на вршење на дејност. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање 
5.4. Понудата и прнѓдружната документација се доставу-
ваат согласно чл. 52,53 и 54 од Законот за јавни набавки 
„Сл. весник на РМ" бр. 26/98. 
6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние 
кои не се изработени согласно барањата на Отворениот 
повик односно согласно Законот за Јавни набавки нема 
да бидат разгледувани 
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 206-235, 208-303 при Подружница РЕК „Бито-
ла". 

Подружница РЕК „Битола" - Новаци 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички центар - Скопје 

ОБЈАВУВА 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА „РЕНОВИРАЊЕ И 
АДАПТАЦИЈА НА ОПЕРАЦИОНА САЛИ И ПРО-
ПРАТКИ ПРОСТОРИИ ВО КЛИНИКАТА ЗА УВО, 
НОС И ГРЛО" ПРИ ЈЗО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 

СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
„Реновирање и адаптација на операциона сали и про-
пратен простории во Клиниката за уво, нос и грло". 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни лица кои имаат седиште во Р•М. 
4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик во согласност со чл. 16 од Законот за јавни на-
бавки 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Техничките карактеристики - спецификацијата на ра-
ботите ќе бидат дадени во тендерската документација 
која може да се добие во Управата на ЈЗО Клинички 
центар Скопје, ул. „Вод«>анска" бр. 17, секој работен 
ден од 10-12 часот, по уплатен износ од 1.000,00 денари. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да д содржи: 
- цена во денари, со пресметан данок, 
- начин на плаќање, 
- рок на изведба, 
- единечна денарска цена по позиции, 
- единечна денарска цена за материјалот односно извед-
бата, 
- гарантен рок на изведените работи, 
- референци листа, 
- рок на важност на понудата. 
2. Рокот за извршување на работите да биде заклучно 
со 30.09.1998 год. 
3. Краен рок за прием на понудите е 15 дена од денот на 
објавувањето на отворениот повик. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
способност на понудувачот (преку документ за бони-
тет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно чл. 23 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: список на главни испораки на стоки или 
извршени услуги во последните три години сб износите, 
датумите и примачите, како и опис на техничките по-
стројки на понудувачот, мерките што ги превзел за 
обезбедување на квалитетот и истражувачките погони. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно чл. 
25, став 1, алинеа 2 од Законот за јавни набавки и тоа: 
квалитет, рок на изведба, цена, оперативни трошоци. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудите се доставуваат согласно чл. 52, 53 и 54 од 
Законот, истата треба да се достави во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. Понудите се доста-
вуваат кај Станкоска Елизабета, во Управата на ЈЗО 
Клинички центар - Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, 
секој ден од 10-12 часот. 
2. Понудите и придружената документација се доставу-
ваат во затворен коверт. На предната страна од ковер-
тот во горниот лев агол треба да биде назначено „не 
отварај" како и бројот на јавниот повик. Во средината 
на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 
Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои во 
едната ја содржи понудата со финансиските документи, 
а другиот ја содржи техничката документација и носи 
ознака „документација" и точна адреса на понудувачот. 
3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
VI. РОКОВИ 
1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
2. Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.08.1998 год., во 10,00 часот, во просториите на Упра-
вата на ЈЗО К.Ц. Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат доказ за 
финансискиот бонитет и за техничката способност 
нема да се разгледуваат. 
Информации на тел. 115-435. 

Комисија за јавни набавки 
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Во издание на НИТО СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА наскоро ќе 
излезе од печат 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ 

Подготвувани: 
Рокса Георгиевска, Елена Ставрева 

Збирката содржи: 
- Одредби од Уставот што се однесуваат на 

изборниот систем 
- Закон за избор на пратеници во Собранието 

на Република Македонија 
- Закон за изборни единици за избор на прате-

ници во Собранието на Република Македонија 
- Закон за избор на Претседател на Републи-

ката 
- Закон за локални избори 
- Закон за избирачки места 
- Закон за политички партии 
- Декларација за критериуми за слободни и 

праведни избори, и др. 

Цена на збирката 400,00 денари• 
Порачки се примаат во НИРО Службен весник 

на РМ, пошт.фах 51, или на телефоните 129-036, 
117-460, телефакс 112-267. 

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-
12498. 

СОДРЖИНА 

1039. Закон за изборните единици за избор на 
пратеници во Собранието на Република 
Македонија 

1040. Закон за задолжување на Република 
Македонија кај Меѓународното здруже-
ние за развој по Договорот за кредит по 
Проектот за структурно прилагодување 
на социјалниот сектор во Република 
Македонија и Договорот за кредит по 
Проектот за техничка помош за пензи-
ската реформа 

1041. Указ за поставување вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Австрија 

1042. Указ за поставување вонреден и опол-
номопгген амбасадор - шеф на Миси-
јата на Република Македонија при Ме-
ѓународните организации 

Страна 

1949 

1959 

1959 

1960 

1043. Одлука за именување претседател, чле-
нови на Државната изборна комисија, 
секретар и нивни заменици 1960 

1044. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . 1960 

1045. Правилник за содржината и начинот на 
водење на евидентниот регистар 1961 

1046. Правилник за условите и начинот на 
вршење на задолжителна имунизација, 
серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразни болести во Армијата на 
Република Македонија 1961 

1047. Упатство за изменување на Упатството 
за условите, начинот и постапката за 
остварување на надоместоците на граѓа-
ните повикани заради извршување на 
правата и должностите од областа на 
одбраната 1963 

1048. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 68/98 од 8 јули 1998 
година 1963 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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