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90. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија, издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-

БАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Се прогласува Законот за употребата на македон-
скиот јазик, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 22 јануари 1998 година. 

Број 07-249/1 
22 јануари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Член 1 
Со овој закон се уредува употребата на македон-

скиот јазик, како службен јазик во Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Република). 

Македонски јазик, во смисла на овој закон, е маке-
донскиот литературен јазик и неговото кирилско пи-
смо. 

Употребата на македонскиот јазик, во смисла на 
овој закон ги опфаќа неговата заштита, унапредување 
и збогатување. 

Член 2 
Македонскиот јазик е духовно богатство од посебно 

културно и историско значена за Републиката. 
Употребата на македонскиот јазик, како службен 

јазик е право и должност на граѓаните на Републиката. 

Член 3 
Со овој закон не се ограничува правото на слободно 

творештво и развивањето на културниот, јазичниот и 
верскиот идентитет на граѓаните на Републиката. 

Член 4 
Со овој закон не се ограничува' правото на припадни-

ците на националностите на службена употреба на јази-
кот и писмото на националностите во единиците на 
локалната самоуправа, согласно со Уставот на Репу-
блика Македонија и закон. 

Член 5 
Македонскиот јазик, покрај употребата во органите 

на државната власт, во органите на единиците на ло-
калната самоуправа и градот Скопје, се употребува и 
во: 

- трговските друштва, претпријатијата, установите 
и другите правни лица регистрирани во Републиката; 

- називите, рекламите и плакатите на правните 
лица; 

- називите и упатствата на производите, лекар-
ствата, етикстите, фактурите и слично; 

* - сметките?потврдите и други информации на амба-
лажата на производите, лекарствата и слично; 

- обележувањето на јавните места; 
- натписите во средствата за јавен превоз и во јав-

ните објекти; 
- титлувањето, односно синхронизирањето на фил-

мовите и емисиите на странски јазик што се прикажу-
ваат јавно; 

- титлување™, односно синхронизирањето снимки 
на македонски јазик што не е во согласност со член 1 
став 2 на овој закон, а што одложно се емитуваат; 

- меѓународните договори и другите меѓународни 
акти што ги склучува Републиката и 

- други слични случаи. 
Исклучоци од став 1 на овој член се утврдуваат со 

закон. 
Член 6 

Заштитата, унапредувањето и збогатувавте на ма-
кедонскиот јазик опфаќаат особено: 

- нагласена грижа за употреба на македонскиот ја-
зик во процесот на образованието и воспитанието; 

- поттикнување на грижата за употреба на македон-
скиот јазик, во средствата за масовна комуникација, 
особено преку печатот, радиото и телевизијата; 

- избегнување употреба на странски изрази и за-
емки, односно, цо можност, нивно заменување со соод-
ветни поими од македонската лексика; 

- афирмирање на потребата од зголемена опште-
ствена и индивидуална грижа за битието и природата на 
македонскиот јазик во јавната комуникација; 

- афирмирање на македонскиот јазик во светот; 
- поддршка на учењето на македонскиот јазик во 

Републиката и во македонските средини надвор од гра-
ниците на Републиката; 

- дејствување на полето на соодветна јазична обра-
зованост и култура, стимулирање и поддршка на про-
грами, рубрики и емисии на електронските и другите 

. ^медиуми за употребата на македонскиот јазик и изра-
ботка на компјутерски програми; 

- стипендирање кадри за изучување на македон-
скиот јазик; 

- предлагање кандидати за републички награди и 
признанија од областа на проучувањето и афирмацијата 
на македонскиот јазик во Републиката и во странство; 

- поддршка за учење на македонскиот јазик, како 
странски јазик, во и надвор од Републиката, како и 
давање јазична помош на заинтересираните лица; 

- укажување на јазичните недоследности и непра-
вилности во употребата на македонскиот јазик; 

- организирање курсеви, семинари, советувања и 
други слични активности за употребата на македон-
скиот јазик и 

- издавање публикации за македонскиот јазик и 
слично. 
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Член 7 
Службените текстови од законодавната, извршната 

и судската власт, локалната самоуправа, учебниците, 
емисиите, печатот, преводите и другите текстови од 
член 5 став 1 на овој закон, што се објавуваат, задолжи-
телно се лекторираат на македонски јазик. 

Лекторирањето може да го врши лице со завршени 
студии на Филолошкиот факултет - Група македонски 
јазик и положен испит за лектор, како и лице со високо 
образование за македонски јазик со програма соод-
ветна по обем и содржина на Програмата за Групата 
македонски јазик и положен испит за лектор, согласно 
со овој закон (во натамошниот текст: лектор). 

Лекторирање, без полагање испит за лектор, може 
да врши и лице со научно звање доктор на науки во 
областа на македонистиката. 

На текстовите од став 1 на овој член, на соодветен 
начин се објавува името на лекторот, односно на др^г 
соодветен начин се документира извршеното лектори-
рање. 

Лекторот својата дејност може да ја врши и како 
слободно занимање, согласно со прописите за тргов-
ските друштва. 

Член 8 
Владата на Република Македонија, по предлог од 

Министерството за култура, Министерството за обра-
зование и физичка култура и Министерството за наука, 
основа Совет за македонски јазик, како стручно тело 
(во натамошниот текст: Совет). 

Советот е составен од претседател и осум членови 
од редот на истакнати поединци од областа на култу-
рата, науката и образованието, со мандат од четири 
години со можност за повторно именување. 

Член 9 
Советот ги врши следниве работи: 
- дава мислења, предлози, упатства и препораки за 

употребата, односно заштитата, унапредувањето и збо-
гатувањето на македонскиот јазик, вклучувајќи ја и 
терминологијата од сите научни области; 

- дејствува во правец на изнаоѓање форми и реше-
нија за заштита, унапредување и збогатување на маке-
донскиот јазик; 

- предлага програми за заштитата, унапредувањето 
и збогатувањето на македонскиот јазик во сите области 
на службената комуникација, што ги доставува до Вла-
дата на Република Македонија; 

-дејствува на полето на соодветна јазична образова-
ност и култура; 

-соработува со научни институции во Републиката и 
во странство; 

- издава публикации за македонскиот јазик и 
- врши други работи во врска со член 6 на овој 

закон. 
Советот донесува програма и деловник за својата 

работа. 
Советот еднаш годишно и поднесува на Владата на 

Република Македонија извештај за својата работа. 
Член 10 

Министерот за култура, по предлог на Советот, ос-
нова комисија за полагање испит за лектор (во ната-
мошниот текст: Комисија). 

Комисијата е составена од претседател и двајца чле-
нови, од редот на стручни лица за оваа област, со ман-
дат од четири години, со можност за повторно имену-
вање. 

Министерот за култура, по предлог на Советот, до-
несува правилник и програма за испитот за лектор. 

По исклучок од член 7 став 2 на овој закон, лектори-
рање и без полагање испит за лектор можат да вршат и 
поединци со особен придонес во областа на македон-
скиот јазик, што ги определува Советот. 

^ 4 j f e H 11 
Стручните и административните работи за Советот 

и за Комисијата ги врши Министерството за култура. 
Министерството за култура води евиденција за лек-

а р и т е во Републиката. » » 
Средствата за работа на Советот и на Комисијата се 

обезбедуваат од Буџетот на Републиката. На члено-
вите на Советот, односно на Комисијата им следува 
соодветен надомест, што го утврдува Владата на Репу-
блика Македонија, односно министерот за култура. 

Член 12 
Управен надзор врз спроведувањето на овој закон 

врши Министерството за култура. 
Член 13 

Со парична казна од 10.000 до 200.000 денари ќе се 
казни за прекршок правно лице што ќе објави нелекто-
риран текст (член 7 став 1). 

Со парична казна од 1.000 до 35.000 денари ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице, кога до 
прекршок од став 1 на овој член дошло со негово деј-
ствие или со негово пропуштање на должен надзор. 

За прекршокот од став 1 на овој член може да се 
изрече мерка на безбедност одземање предмети со кои 
е извршен прекршокот. 

Член 14 
Владата на Република Македонија, ќе го основа Со-

ветот во рок од два месеца од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Советот ќе ги донесе актите од член 9 став 2 на овој 
закон, во рок од три месеци од денот на неговото осно-
вање. 

Министерот за култура, ќе ја основа Комисијата од 
член 10 став 1 на овој закон и ќе ги донесе актите од 
член 10 став 3 на овој закон, во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Правните лица ќе ја усогласат работата со одред-
бите на овој закон во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

ч Член 15 
Лицата, кои на денот на влегувањето во сила на овој 

закон се распоредени на работно место „лектор",,мо-
жат да продолжат да работат како лектори, доколку го 
положат испитот во рок од шест месеци од денот на 
објавувањето на актите од член 10 став 3 на овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
91. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ, РАТИФИКАЦИЈА И ИЗВРШУВАЊЕ НА 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
Се прогласува Законот за склучувани? ратифика-

ција и извршување на меѓународни договори, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 22 јануари 1998 година. 

Број 07-248/1 Претседател 
22 јануари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, е.p. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, РАТИФИКАЦИЈА И ИЗВР-

ШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува постапката и начинот на 

водење на преговори за склучување на меѓународни 
договори, склучувањето на меѓународни договори и 
пристапување кон повеќестрани меѓународни дого-
вори, покренување^ на постапката за ратификација, 
како и извршување на склучените меѓународни догово-
ри. 

Член 2 
Како меѓународен договор, во смисла на овој закон, 

се смета договор кој Република Македонија ќе го 
склучи во писмена форма со една или со повеќе држави 
или со меѓународна организација, со кој сс утврдуваат 
права и обврски за државата, согласно со Уставот на 
Република Македонија и меѓународното право, без ра-
злика дали е содржан во еден или во повеќе меѓусебно 
поврзани документи. 

Не се сметаат како меѓународни договори актите 
кои ги склучуваат овластени органи на Република Ма-
кедонија за извршување на склучени меѓународни дого-
вори и со нив не се преземаат нови обврски за држава-
та. 

Член 3 
Меѓународните договори во име на Република Ма-

кедонија ги склучува претседателот на Републиката. 
Меѓународни договори во име на Република Маке-

донија може да склучува и Владата на Република Маке-
донија со кои се уредуваат прашања од областа на еко-
номијата, финансиите, науката, културата, образова-
нието и спортот, сообраќајот и врските, урбанизмот, 
градежништвото и заштитата на животната-средина, 
земјоделството, шумарството, водостопанството, 
здравството, енергетиката, правдата, трудот и социјал-
ната политика, човековите права, дипломатско-конзу-
ларните односи, како и од областа на одбраната и без-
бедноста на државата, освен за прашања во врска со 
границата на Република Македонија, стапување во со-
јузи или заедници со други држави или за истапување од 
такви сојузи и заедници и други меѓународни договори 
кои, според меѓународното право, ги склучуваат ше-
фови на држави. 

ПОСТАПКА ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРЕГОВОРИ И ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

Член 4 
За водење на преговори и склучување на меѓуна-

родни договори одлучува претседателот на Република 
Македонија. 

За воде1Бе на преговори и склучување на меѓуна-
родни договори за кои, согласно со член 3 став 2 на овој 
закон е надлежна и Владата, одлучува Владата на Репу-
блика Македонија. 

Член 5 
Претседателот на Република Македонија поведува 

постапка за водење на преговори за склучување на ме-
ѓународни договори по одлука донесена по пат наг рефе-
рендум-, по сопствена иницијатива, по акт на Собрани-
ето на Република Македонија и по предлог на Владата 
на Република Македонија. 

Владата поведува постапка за водење на преговори 
и за склучување на меѓународен договор по сопствена 
иницијатива, по писмено барање на претседателот на 
Републиката по акт на Собранието на Република Маке-

донија и по предлог на органот на државната управа, во 
чија надлежност се прашањата кои треба да се уредат 
со меѓународен договор. 

Член 6 
Органот на државната управа, во чија надлежност се 

прашањата кои треба да се уредат со меѓународен дого-
вор, по дипломатски пат, ќе преземе активности гл 
утврдувана на потребата за отпочнување на преговори 
или исполнувани на потребните услови за склучување 
на меѓународни договори или за пристапување кон по-
стоечки повсќсстран меѓународен договор. 

Органот на државната управа од став 1 на овој член 
подготвува предлог за поведување постапка за водење 
на преговори за склучување на меѓународен договор, 
предлог на основи за водење на преговорите и нацрт на 
договорот кој ќе биде основа за водење на преговорите 
и ги доставува до Владата за одлучување. 

Член 7 
Кога постапката за склучува!be на меѓународен до-

говор се поведува по одлука донесена на референдум, 
по сопствена иницијатива на претседателот на Репу-
блика Македонија, по акт на Собранието на Република 
Македонија или по иницијатива на Владата на Репу-
блика Македонија, органот на државната управа во 
чија надлежност се прашањата кои треба да се уредат 
со меѓународниот договор, ги подготвува предлогот на 
основите за водена на преговорите и нацртот на меѓу-
народниот договор. 

Член 8 
Предлогот за поведување на постапка за водење на 

преговори за склучување на меѓународен договор треба 
особено да содржи: уставна основа, оцена на состојбите 
на односите со односната држава или меѓународна орга-
низација; причини поради кои се предлага склучување 
на меѓународниот договор; финансиските средства по-
требни за извршување на договорот и начин на нивното 
обезбедување; предлог за состав на делегацијата на Ре-
публика Македонија која ќе ги води преговорите и пре-
сметка на трошоците за работа на делегацијата. 

Предлогот на основите за водење на преговорите 
треба да ги содржи: битните елементи на договорот кој 
се предлага да се склучи; основните прашања за кои ќе 
се водат преговорите и предлог на ставови кои Владата 
треба да ги заземе во врска со тие прашања кои се 
задолжителни за делегацијата на Република Македо-
нија во преговорите за склучувани на меѓународниот 
договор. 

Кон предлогот за поведување на постапка за склучу-
вање на меѓународен договор се приложува и нацрт на 
меѓународниот договор. 

Член 9 
Министерството за надворешни работи дава ми-

слење за предлогот за поведување постапка за склучу-
вање на меѓународен договор и за содржината на нацр-
тот на договорот од меѓународно-правен аспект. 

Член 10 
Кога по предлогот за поведување на постапка за 

склучува!be на меѓународен договор одлучува Владата 
на Република Македонија согласно со член 3 став 2 на 
овој закон, со предлогот за в о д е ^ на преговорите и со 
нацртот на договорот се запознава претседателот на 
Републиката. 

Член И 
Предлогот на основи за водење на преговори и пот-

пишување на соодветни меѓународни документи во рам-
ките на мешовитите комитети, одбори, комисии и 
други тела, формирани врз основа на меѓународните 
договори, до Владата поднесува претседателот на маке-
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домскиот дсл на односното тело, во соработка со орга-
нот на државната управа во чија надлежност се праша-
њата кои се разгледуваат. 

Предлогот од став 1 на овој член содржи особено: 
оцена на состојбата за односите со односната држава 
или меѓународна организација; основните прашања во 
врска со односниот меѓународен договор за кои ќе се 
водат преговорите, со предлог на ставови кои Владата 
треба да ги заземе. 

Владата, по усвојуван>е на основите за водење на 
преговори, утврдува ставови кои ќе ги застапува маке-
донскиот дел или делегација во телата од став 1 на овој 
член кои се задолжителни за македонската делегација. 

Член 12 
Кога Владата ќе го прифати предлогот за поведу-

вање постапка за водење на преговори за склучување 
на меѓународен договор и ќе ги утврди основите за 
водење на преговори, ќе определи делегација за водење 
на преговори и ќе одлучи за трошоците за работа на 
делегацијата. 

Владата може, при утврдувањето на основите, да го 
овласти шефот на делегацијата и да го потпише меѓуна-
родниот договор, ако го склучува Владата во име на 
Република Македонија. 

Член 13 
Делегацијата на Република Македонија, определена 

за водење преговори не може во текот на преговорите 
да отстапува од ставовите утврдени во основите. 

Ако во текот на преговорите, другата страна не ги 
прифати утврдените ставови на Република Македонија, 
или предложи да се разгледуваат прашања за кои не се 
заземени ставови во основите за водење на преговори, 
делегацијата на Република Македонија ќе побара од 
Владата заземање на нови ставови, а по потреба и ќе ги 
одложи преговорите. 

Ставовите, што делегацијата на Република Македо-
нија ќе ги побара во текот на преговорите, Владата ќе 
ги утврди по итна постапка. 

Член 14 
Делегацијата на Република Македонија, по заврше-

ните преговори во рок од 30 дена на претседателот на 
Република Македонија, односно на Владата поднесува 
писмен извештај за извршените преговори со усогласе-
ниот, односно парафираниот текст на меѓународниот 
договор. 

Член 15 
Претседателот на Републиката може да овласти 

друго лице кое во негово име ќе потпише меѓународен 
договор. 

По прифаќањето на извештајот од член 14 на овој 
закон и на усогласениот, односно парафираниот текст 
на меѓународниот договор, Владата исто така ќе опре-
дели лице кое во нејзино име ќе го потпише меѓународ-
ниот договор. 

Член 16 
Полномошно за водење на преговори и за потпишу-

вање на меѓународен договор, издава претседателот на 
Републиката, претседателот на Владата или министе-
рот за надворешни работи. 

Член 17 
Одлуката за пристапување на Република Македо-

нија кон повеќестран меѓународен договор кој е во сила 
ја спроведува Министерството за надворешни работи. 

Член 18 
Постапката за изменување и дополнување на склу-

чен меѓународен договор се спроведува согласно со 
одредбите на овој закон кои важат за склучување на 

меѓународен договор, а на начин предвиден со меѓуна-
родниот договор. 

ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА РАТИФИКА-
ЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ . • 

Член 19 
Претседателот на Републиката, односно органот на 

државната управа во чија надлежност се прашањата 
што се уредуваат со склучениот меѓународен договор, 
оригиналниот текст на потпишаниот договор со пред-
лог за поведување на постапка за ратификација и обра-
зложение во врска со тоа го доставуваат до Министер-
ството за надворешни работи, најдоцна во рок од 30 
дена од потпишувањето на договорот. 

Член 20 
Постапка за ратификација на склучените меѓуна-

родни договори покренува Министерството за надво-
решни работи со поднесување на предлог за донесување 
на закон за ратификација на склучениот меѓународен 
договор до Владата. 

Предлогот за донесување на закон за ратификација 
на склучениот меѓународен договор, Владата го подне-
сува до Собранието на Република Македонија. 

Член 21 
Владата на Република Македонија му доставува на 

Собранието на Република Македонија предлог за доне-
сување на закон за ратификација на меѓународен дого-
вор што го склучил претседателот на Републиката. 

Во постапката по предлогот за донесување на закон 
од став 1 на овој член, претседателот на Републиката во 
Собранието на Република Македонија може да даде 
образложение за склучениот меѓународен дбговор, а 
Владата кон предлогот може да достави и свое мислење 
за меѓународниот договор. 

Член 22 
Со законот за ратификација на меѓународен договор 

може да се определи и органот на државната управа 
што ќе се грижи за извршување на тој договор или да се 
овласти Владата, односно органот на државната управа 
во чија надлежност се прашањата уредени со склуче-
ниот меѓународен договор да донесе поблиски прописи 
за извршување на тој договор. 

Законот за ратификација на повеќестран меѓунаро-
ден договор ги содржи и резервите кои Република Ма-
кедонија ги дава на тој меѓународен договор. 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

Член 23 
За извршување на меѓународните договори на Репу-

блика Македонија се грижи Владата на Република Ма-
кедонија и претседателот на Републиката. 

Член 24 
Меѓународните договори, со кои се создаваат непо-

средни обврски за Републиката, ги извршуваат орга-
ните во чија надлежност се прашањата што се уреду-
ваат со тој договор. 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 25 

Оригиналите на склучените меѓународни договори 
се евидентираат и се чуваат во Министерството за над-
ворешни работи. 

Член 26 
Одредбите на овој закон соодветно се применуваат и 

на постапката за склучување на меѓународни договори 
на дипломатски конференции, мешовити меѓувладини 
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тела или за пристапување на Република Македонија 
кон повеќестрани меѓународни договори. 

Член 27 
Склучените документи кои не се сметаат како меѓу-

народни договори, согласно со член 2 став 2 од овој 
закон, се доставуваат до Владата на запознавање и до 
Министерството за надворешни работи за евиденти-
рање. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 28 

Со денот на влегување во сила на овој закон, преста-
нува да важи Законот за склучување и извршување на 
меѓународни договори („Службен лист на СФРЈ" број 
55/78 и број 47/89). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија." 

92. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛ-

НИТЕ КрЛА 

Се прогласува Законот за заштита на топографијата 
на интегралните кола, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 22 јануари 1998 година. 

Број 07-247/1 
22 јануари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕ-

ГРАЛНИТЕ КОЛА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува правото на заштита на 

топографијата на интегралните кола. 
Член 2 

Во смисла на овој закон: 
1. „Интегрално коло", значи готов производ или 

меѓупроизвод во кој се извршува електронска функција 
и во кој има елементи, од кои најмалку еден е активен, 
и некои или сите од меѓуврските се интегрално форми-
рани во дел на материјалот или на дел од материјалот, 
односно и во дел и на дел од материјалот; 

2. „Топографија на интегрални кола" (во ната-
мошниот текст: топографија), значи на било кој начин 
прикажан тродимензионален распоред на елементите, 
од кои најмалку еден е активен, и меѓуврската во инте-
гралното коло, или таков тродимензионален распоред 
подготвен за производство на определено интегрално 
коло и 

3. „Комерцијална експлоатација" на топографијата 
значи изработка, продажба, изнајмување, лизинг или 
некој друг метод на комерцијална дистрибуција, ди-
ректно поврзана со топографијата или со интегралните 
кола, произведени врз основа на таа топографија. 

II. СУБЈЕКТИ НА ЗАШТИТА 
Член 3 

Право на заштита на топографијата има нејзиниот 
конструктор. Кога топографијата е производ на повеќе 
конструктор^ правото на заштита е заедничко за сите 
конструктор^ 

Кога топографијата е создадена за време на работен 
однос на конструкторот или врз основа на нарачка, 
право на заштита има работодавачот на конструкторот 
или лицето кос извршило нарачка, освен ако со усло-
вите на вработувањето или нарачката поинаку не е 
определено. 

Член 4 
Странските лица, во поглед на заштитата на топо-

графијата ги уживаат истите права како и домашните 
лица, ако тоа произлегува од меѓународни договори и 
конвенции или од применувањето на начелото на реци-
процитет. 

Постоењето на реципроцитет го докажува лицето 
кое се повикува на реципроцитетот. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
ЗАШТИТА 

Член 5 
Работите во врска со стекнувањето и заштитата на 

топографијата ги извршува Заводот за заштита на ин-
дустриска сопственост (во натамошниот текст: Завод). 

Член 6 
Во управната постапка што се однесува на зашти-

тата на топографијата во прв степен решава Заводот. 
Против првостепеното решение донесено од Заво-

дот, жалба може да се поднесе до министерот за развој. 
Член 7 

Заводот води.регистар на пријави на топографии и 
регистар на заштитени топографии. 

Регистрите од став 1 на овој член се јавни. 
Член 8 

Топографијата се заштитува доколку е оригинална. 
За оригинална топографија се смета онаа која е ре-

зултат на сопствениот интелектуален труд на нејзиниот 
конструктор и која не била во употреба во индустријата 
за полуспроводници тогаш кога била создадена. 

Кога топографијата се состои од елементи кои се во 
употреба во индустријата, се заштитува само комбина-
цијата на тие елементи, при што се претпоставува дека 

' ̂ 'исполнува условите кои се однесуваат на оригинал-
ност, како што е предвидено во ставот 2 на овој член. 

IV. СОДРЖИНА, ТРАЕЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО 

1. Содржина на правото 

Член 9 
Носителот на заштитената топографија има исклу-

чиво право на комерцијална експлоатација, вклучу-
вајќи го и правото на овластување или забрана во след-
ниве случаи: 

- репродукција на топографијата со секое средство 
или во секоја форма и 

- увоз, продажба или друга форма на дистрибуција 
на топографија или на интегрално коло во кое се 
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содржи заштитената топографија или производите кои 
содржат интегрално коло, а ја вклучуваат заштитената 
топографија. 

Правото наведено во ставот 1 на овој член нема да се 
проширува на некој концепт, процес, систем или тех-
ника на кои се заснива топографијата, освсн на зашти-
тената топографија. 

Правото од ставот 1 алинеја 2 на овој член, не може 
да се ужива откако заштитената топографија или инте-
гралните кола се ставени во употреба на пазарот од 
страна на носителот на правото или со негово одобре-
ние. 

2. Траење на правото 
Член 10 

Топографијата се смета дека е заштитена кога е 
запишана во регистарот на топографии. 

Со исклучивото право носителот на заштитената то-
пографија се стекнува: 

- од денот на поднесување на пријавата согласно со 
членот 12 на овој закон; или 

- од денот кога предметната топографија за првпат е 
комерцијално експлоатирана некаде во светот. 

Исклучивото право престанува по истекот на пери-
одот од десет години од најраната дата на следниве 
дати: 

- на крајот на календарската година во која топогра-
фијата е прв пат комерцијално експлоатирана некаде 
во светот; или 

- на крајот од календарската година во која прија-
вата била поднесена. 

Исклучивото право истекува пред периодот предви-
ден во ставот 3 на овој член, доколку административ-
ните такси не се платени согласно со законот со кој се 
уредуваат административните такси, или доколку носи-
телот на правото на заштитената топографија ја от-
каже заштитата во писмена форма. 

Доколку топографијата не била комерцијално екс-
плоатирана, исклучивото право истекува по 15 години 
од нејзиното фиксирање или декодирање. 

Во време на траењето на заштитата, носителот на 
правото има право да го означува предметното инте-
грално коло со големата буква „Т". 

3. Ограничување на правото 

Член И 
Пријава за заштита на топографијата не може да се 

поднесе по истек на две години од денот кога топогра-
фијата била прв пат комерцијално експлоатирана. 

V. ПОСТАПКА ЗА ЗАШТИТА И РЕГИСТРАЦИЈА 

1. Пријава 
Член 12 

Постапката за заштитата на топографијата се пове-
дува со пријава која содржи барање за признавање на 
правото и упис во соодветниот регистар (во натамош-
ниот текст: пријава). 

Пријавата мора да содржи податоци за подносите-
лот и конструкторот, приказ на топографијата со пода-
тоци од секвенците, апстракт кој се однесува на карак-
теристиките на електронската функција или функциите 
на интегралното коло, изработен врз основа на зашти-
тената топографија, доколку топографијата веќе е ко-
мерцијално експлоатирана, изјава во писмена форма и 
наведување на денот кога предметната топографија за 
првпат е експлоатирана. 

За секоја топографија се поднесува посебна пријава. 
Министерот за развој поблиску ќе ги пропише фор-

мата и содржината на пријавата за регистрација на то-
пографијата. 

2. Поштување на пријавата 

Член 13 
Заводот испитува дали пријавата ги содржи сите по-

датоци за упис во регистарот на топографии, како што 
е предвидено со членот 12 на овој закон. 

Барањето ќе се отфрли доколку пријавата не ги 
содржи предвидените податоци. 

Доколку пријавата не ги содржи сите податоци од 
член 12 на овој закон, се известува подносителот на 
пријавата за утврдените недостатоци и се повикува даја 
уреди пријавата во рок од два месеци. Доколку подно-
сителот не ја уреди пријавата во предвидениот рок, со 
заклучок пријавата ќе се отфрли. 

Доколку пријавата е уредна во смисла на член 12 од 
овој закон, со решение се признава правото и Заводот 
го запишува во соодветниот регистар. 

Запишувањето во соодветниот регистар се објавува 
во гласилото на Заводот. 

VI. НИШТОВНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА 

Член 14 
Регистрацијата се смета за ништовна доколку се 

утврди дека: 
- заштитената топографија не е оригинална; или 
- пријавата не е поднесена од овластено физичко 

или правно лице; или 
- пријавата е поднесена по истекот на рокот предви-

ден со членот 10 став 5 на овој закон или со членот 11 на 
овој закон; или 

- приказот на заштитената топографија не овозмо-
жува негова идентификација. 

VII. ПОВРЕДА НА ПРАВОТО И НАДОМЕСТ "НА 
ШТЕТА 

1. Повреда на правото 

Член 15 
Доколку повредата на правото предизвикала и на-

станување на штета, лицето чие право е повредено 
може да бара на лицето кое го повредило правото да му 
биде забрането да продолжи со дејствата кои можат да 
ја зголемат штетата. 

Секое лице кое го повредува правото на заштитена 
топографија е одговорно за настанатата штета со-
гласно со општите правила за надомест на штета. 

Следниве случаи нема да се сметаат за повреда на 
правото на заштитената топографија: 

- репродукција на заштитена топографија за неко-
мерцијални цели; или 

- репродукција на заштитена топографија за ана-
лиза или разработка на нејзиниот концепт, процеси, 
системи и техники, содржани во топографијата, или за 
истражување или за образовни цели; или 

- комерцијална експлоатација на нова топографија 
која била изработена врз основа на анализи и разра-
ботка на заштитената топографија, но којаје смета за 
оригинална и е резултат на сопствените интелектуални 
напори на конструкторот и не е општо прифатена во 
индустријата на полуспроводници. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат, 
исто така и на правните следбеници на лицето наведено 
во ставот 1 на овој член. 

2. Надомест на штета 

Член 16 
Нема да одговара за надомест на штета лицето, кое 

комерцијално експлоатира интегрално коло кос вклу-
чува заштитена топографија и кос тоа не го знаело, или 
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нс можело да знае дека топографијата на производот е 
заштитена. 

Носителот на правото на топографија има право на 
надомест на штета од денот кога лицето кое комерци-
јално ја експлоатира заштитената "топографија, доз-
нало дека топографијата е заштитена. 

Висината на надоместокот наведен во ставот 2 на 
овој член ќе биде взаемно договорен меѓу носителот на 
правото на заштитената топографија и лицето наве-
дено во ставот 2 на овој член. Доколку не се постигне 
договор, надлсжниот суд ќе ја утврди висината на надо-
мест. 

Одредбите од ставот 2 на овој член, исто така се 
применуваат на правните следбеници на лицето наве-
дено во ставот 2 на овој член. 

Правото на комерцијална експлоатација е ограни-
чено на увоз, продажба или дистрибуција на произво-
дите на интегрирани кола или други производи кои ја 
вклучуваат заштитената топографија, и ова право се 
применува на топографијата или производите во вре-
мето кога барањето според ставот 2 на овој член било 
примено. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Само топографиите конструирани по денот на вле-

гување во сила на овој закон можат да бидат зашти-
тени, согласно со овој закон. 

Член 18 
Одредбите за застапување и застапување на 

странци, недостапност на необјавени пријави, прием на 
пријави, запишување на податоци и промени во реги-
старот, огласување за ништовно на решение за призна-
в а а на правата од индустриска сопственост, времен-
ско ограничување на тужба за повреда, пренесување на 
правата и договор за лиценца од Законот за индустри-
ската сопственост („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 42/93) ќе се применуваат и на топогра-
фиите на интегрални кола. 

Член 19 
Прописот од член 12 на овој закон ќе се донесе во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
, донија". 

93. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВО-

РЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за контрола на квалитетот 
на земјоделските и прехранбените производи во надво-
решно-трговскиот промет, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 22 јануари 1998 година. 

Број 07-250/1 Претседател 
22 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје КИР0 Глигоров, с р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на Bpmeibe на 

контрола на квалитетот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи и нивните преработки во надво-
решно-трговскиот промет. 

Член 2 
Контролата на квалитетот се врши на одделни зем-

јоделски и прехранбени производи и нивните прера-
ботки (во натамошниот текст: производи) што се наме-
нети за извоз или што се увезуваат. 

Владата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Владата), пропишува кои производи што се на-
менети за извоз или што се увезуваат, подлежат на 
контрола на квалитетот во смисла на овој закон. 

Производите што привремено се увезуваат заради 
облагородуван>е (преработка, доработка и обработка) 
не подлежат на контрола на квалитетот, освен она ко-
личество на тие производи со кое се наплатува изврше-

. ното облагородување. 
Член 3 

Како контрола на квалитетот на производите од 
член 2 на овој закон, се смета контрола на физичко-
хемиските и органолептички својства на производот, 
количеството, декларирањето, пакувањето, означува-
њето, амбалажата, превозните средства и транспорти-
рањето (во натамошниот текст: контрола на квалите-
тот). 

Контролата на квалитетот во смисла на овој закон, 
не се однесува на здравствената, встеринарно-санитар-
ната и фито-санитарната контрола на исправност на 
производите од член 2 на овој закон, која се врши со-
гласно со посебни прописи. 

Член 4 
Со контролата на квалитетот на производите што се 

наменети за извоз се утврдува дали тие производи му 
одговараат на извозниот квалитет. 

Под извозен квалитет во смисла на овој закон се 
подразбира квалитетот договорен со странскиот купу-
вач, ако за одделни производи за извоз не е пропишан 
посебен извозен квалитет. 

Како извозен квалитет, во смисла на овој закон, се 
смета и квалитетот на кој според барањата на стран-
скиот пазар, односно на странските купувачи, мора да 
му одговараат производите кои се продаваат од консиг-
национите складови во странство. 

Ако со странскиот купувач не е договорен извозен 
квалитет, производите што се извезуваат мораат во 
поглед на квалитетот да им одговараат на прописите за 
пуштање во промет на домашниот пазар. 

Член 5 
Со контролата на квалитетот на производите што се 

увезуваат се утврдува дали тие производи им одгова-
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раат на квалитетот и на другите својства пропишани за 
пуштање во промет на таквите производи на домаш-
ниот пазар. 

Со контролата на квалитетот на производите што се 
увезуваат, за кои не е пропишан квалитет за пуштање 
во промет на домашниот пазар, се утврдува дали тие 
производи во поглед на органолептичките својства и 
составот им одговараат на особините и карактеристи-
ките својствени за тие производи. 

Член 6 
Контролата на квалитетот на производите што се 

наменети за извоз се врши на местото на натоварот на 
тие производи. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, на 
барање на извозникот, контролата на квалитетот на 
одделни производи што се наменети за извоз може да се 
врши и на друго место, врз основа на претходна соглас-
ност од министерот за стопанство. 

Член 7 
Контрола на квалитетот на производите што се уве-

зуваат се врши на местото на царинењето на стоките, 
непосредно пред царинен>ето. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, на 
барање на увозникот, контрола на квалитетот на од-
делни производи што се увезуваат може да се врши и на 
друго место, врз основа на претходна согласност од 
министерот за стопанство. 

Член 8 
Контрола на квалитетот на производите врши Репу-

бличкиот пазарен инспекторат. 
По исклучок, под услови определени со овој закон, 

контрола на квалитетот на одделни производи можат 
да вршат и други правни лица. 

Владата, на предлог на Министерството за стопан-
ство ги определува производите од став 2 на овој член 
за кои контрола можат да вршат правните лица од став 
2 на овој член. 

Член 9 
Контрола на квалитетот на производите од член 8 

став 2 на овој закон може да врши правно лице ако: 
- е регистрирано за вршење на таа дејност; 
- има соодветна техничка опрема; 
- има вработено лице со соодветно високо образова-

ние во зависност од видот на производите за кои е 
овластено да врши контрола и 

- да не му е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење контрола на квалитетот на производите. 

Министерот за стопанство во согласност со министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство по-
блиску ги пропишува условите од став 1 алинеја 2 на 
овој член. 

Член 10 
Министерот за стопанство може со решение да овла-

сти правно лице да врши контрола на квалитетот на 
одделни производи, доколку ги исполнува условите од 

4 член 9 на овој закон. 
Со решението од став 1 на овој член се определуваат 

и производите и видовите на производи над кои кон-
трола на квалитетот може да врши овластеното правно 
лице. 

Решението од став 1 на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

Член И 
Овластените правни лица (во натамошниот текст: 

правните лица) на кои им е доверено вршена на кон-
трола на квалитетот на одделни производи, во врше-
њето на контролата се должни да се придржуваат на 
упатствата донесени од министерот за стопанство. 

Правните лица од став 1 на овој член се должни на 
барање на Министерството за стопанство д!Г му доста-
вуваат извештаи за извршените контроли на квалите-
т о т - Член 12 

За производите што му одговараат на квалитетот од 
членовите 4 и 5 на овој закон, се издава уверение за 
квалитет (во натамошниот текст: цертификат). 

Цертификатот се издава и за производите што не 
подлежат на контрола на квалитетот во смисла на овој 
закон, ако тоа го бара странскиот купувач. 

Цертификатот се издава и за производите кои се 
извезуваат што отстапуваат од пропишаниот квалитет 
во земјата, согласно со член 34 од Законот за стандар-
дизација. 

Цертификатот го издава на барање на извозникот, 
односно увозникот Републичкиот пазарен инспекторат, 
односно правното лице што вршело контрола на квали-
тетот. 

Содржината на бараЈБето за издавање на цертифи-
кат и образецот на кој се поднесува го пропишува мини-
стерот за стопанство. 

Извозникот, односно увозникот е должен во бара-
њето за издавање на цертификат да даде целосни и 
точни податоци. 

Правното лице што го издало цертификатот е 
должно примерок од цертификатот да му достави на 
Министерството за стопанство. • 

Член 13 
Ако производите не му одговарат на квалитетот од 

членовите 4 и 5 на овој закон, со решение ќе се одбие 
барањето за издавање на цертификат. 

Доколку цертификатот се издава само врз основа на 
претходно извршено лабораториско испитување, а ре-
зултатот на извршената анализа покажува дека произ-
водот не одговара на квалитетот од член 4, односно 
член 5 на овој закон, пред да издаде решение со кое ќе 
се одбие барањето за издавање на цертификат, репу-
бличкиот пазарен инспектор, односно правното лице ќе 
го извести извозникот, односно увозникот дека има 
право да бара да се изврши повторна анализа на произ-
водот (суперанализа), кај институција овластена од ми-
нистерот за стопанство. 

Барањето за суперанализа, извозниот, односно 
увозникот е должен да го достави најдоцна во рок од 
три дена по приемот на известувањето. 

Во случај барањето да не биде доставено во утврде-
ниот рок, републичкиот пазарен инспектор, односно 
правното лице без одлагање ќе донесе решение со кое 
ќе го отфрли барањето за издавана на цертификат. 

Доколку според резултатите од суперанализата про-
изводот одговара на пропишаниот квалитет, републич-
киот пазарен инспектор, односно правното лице ќе из-
даде цертификат за производот, а во спротивно по до-
бивање на резултатот од суперанализата ќе донесе ре-
шение за одбивање на издавање на цертификат. 

Против решението од став 1 на овој член што го 
донел републичкиот пазарен инспектор, односно прав-
ното лице, извозникот односно увозникот може во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението да 
изјави жалба до Министерството за стопанство. 

По Извршноста на решението од став 1 на овој член 
увозникот е должен да ги врати или уништи произво-
дите кои не одговараат на квалитетот. 

Член 14 
Трошоците за контрола на квалитетот ги поднесува 

извозникот односно увозникот. 
Висината и начинот на плаќање на надоместокот за 

покривање на трошоците на Републичкиот пазарен ин-
спектора^ за контролата на квалитетот од став 1 на овој 
член ги пропишува министерот за стопанство. 



30 јануари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 5 - Стр. 273 

Висината и начинот на плакање на надоместокот за 
покривање на трошоците за контролата на квалитетот 
што ја извршува правно лице, ги утврдува правното 
лице по претходна согласност на министерот за стопан-
ство. 

За производите за кои, според овој закон може да се 
издаде цертификат само врз основа на претходно извр-
шена анализа или суперанализа, трошоците за таа ана-
лиза ги поднесува извозникот, односно увозникот. 

За повторна контрола на квалитетот од членовите 
19 и 20 на овој закон не се плаќа надоместок. 

Член 15 
Забранет е извозот, односно увозот на производите 

определен со член 2 став 2 од овој закон за кои не е 
издаден цертификат. 

Царинскиот орган нема да дозволи извоз односно 
увоз, а правните лица кои организираат и вршат пре-
возничка дејност (во натамошниот текст: превозник) 
нема да вршат превоз на производите од став 1 на овој 
член. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
царинскиот орган ќе допушти увоз и царинење на про-
изводи без цертификат, а превозникот ќе врши превоз 
на производи без цертификат, доколку станува збор за 
производи за кои е пропишано дека може да се издаде 
цертификат само врз основа на претходно извршено 
испитување, односно анализа или. суперанализа, по 
претходно издадена потврда од републичкиот пазарен 
инспектор односно правното лице, дека е извршен ор-
ганолептички преглед на тие производи и дека се зе-
мени мостри за лабораториско* испитување, односно 
анализа или суперанализа заради конечно утврдување 
на квалитетот на тие производи и издавање на цертифи-
кат, односно донесување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на цертификат. 

Увозникот не смее производите од став 3 на овој 
член да ги пушта во промет додека за нив не добие 
цертификат, а дотогаш тие производи мораат да бидат 
во карантин. 

Додека се наоѓаат во карантин, производите мора да 
се чуваат под услови кои оневозможуваат промена на 
квалитетот, или мешање или замена со други произво-

Министерот за стопанство во согласност со министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ги 
пропише начинот и постапката за вршење контрола на 
квалитетот, условите кои треба да ги обезбеди извозни-
кот, односно увозникот во врска со вршењето на таа 
контрола, како и податоците што мора да ги содржи 
цертификатот. 

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат и 
производите за кои може да се издаде цертификат само 
врз основа на претходно извршено испитување, од-
носно анализа или суперанализа на тие производи. 

Член 17 
Надзор над работата на правните лица кои се овла-

стени за вршење на контролата на квалитетот, врши 
Министерството за стопанство. 

Член 18 
Ако во вршењето на инспекцискирт надзор Репу-

бличкиот пазарен инспекторат утврди дека правното 
лице не ги исполнува пропишаните услови ќе му нареди 
во определен рок да ги отстрани утврдените недоста-
тоци. Доколку правното лице не ги отстрани недостато-
ците во определениот рок, Републичкиот пазарен ин-
спекторат ќе донесе решение со кое ќе му забрани 
натамошно вршење контрола на квалитетот и ќе му 
предложи на министерот за стопанство да му го одземе 
овластувањето за вршење контрола на квалитетот. 

Републичкиот пазарен инспекторат ќе донесе реше-
ние со кое ќе му забрани натамошно вршење на кон-
трола на квалитетот и ќе му предложи на министерот за 
стопанство да му го одземе овластувањето за вршење 
контрола на квалитетот на правното лице, и во случај 
кога при вршењето на инспекцискиот надзор ќе утврди 
дека правното лице во вршењето на контролата и изда-
вањето на цертификати не се придржува кон важечките 
прописи. 

Против решението на Републичкиот пазарен ин-
спекторат со кое е забрането натамошно вршење на 

ч контрола на квалитетот, правното лице може да изјави 
жалба до Министерството за стопанство во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението. 

Жалбата изјавена против решението од став 3 на 
овој член не го одлага неговото извршување. 

Член 19 
° Републичкиот пазарен инспектор може да врши пов-

торна контрола на квалитетот на производите за кои е 
издаден цертификат од правното лице. 

За производите наменети за извоз повторна кон-
трола на квалитетот на производите може да се врши 
од местото на натоварот на тие производи до грани-
цата, а за производите што се увезуваат од границата 
односно од царинскиот терминал до седиштето на купу-
вачот на големо. 

Ако републичкиот пазарен инспектор при повтор-
ната контрола на квалитетот од став 1 на овој член, 
утврди дека производот за кој е издаден цертификат не 
одговара на условите пропишани за издавање на церти-
фикат, ќе донесе решение за поништување на цертифи-
катот. Примерок од решението републичкиот пазарен 
инспектор доставува до надлежната царинарница, до 
превозникот, до правното лице што го издало цертифи-
катот и до извозникот, односно увозникот. 

Против решението од став 3 на овој член може да се 
изјави жалба до Министерството за стопанство. 

Член 20 
Ако републичкиот пазарен инспектор при контро-

лата на квалитетот во смисла на член 19, утврди дека 
фактичката состојба на производот во поглед на квали-
тетот, количеството или други својства не им одговара 
на податоците искажани во веќе издадениот цертифи-
кат, а производот има извозен, односно увезен квали-
тет, ќе издаде нов цертификат, според утврдената фак-
тичка состојба. 

За издавањето на нов цертификат, односно за заме-
ната на порано издадениот цертификат, републичкиот 
пазарен инспектор веднаш ќе го извести извозникот, 
односно увозникот, надлежната царинарница и прав-
ното лице што го издало поранешниот цертификат. 

Член 21 
. Go парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице, ако: 
1. Издаде цертификат за производи чиј квалитет и 

другите својства не се утврдени на пропишан начин или 
во цертификатот се внесени погрешни податоци (чле-
нови 4 ,5 и 12); 

2. Не ги врати или уништи производите за кои не е 
издаден цертификат (член 13 став 7); 

3. Извезе или увезе производи без цертификат (член 
15 став 1); 

4. Прими на превоз, односно организира превоз на 
производи за кои не е издаден цертификат (член 15 став 
2); 

5. Стави во промет производи од член 15 став 3 на 
овој закон без цертификат (член 15 став 4) и 

6. Производите од член 15 став 3 од овој закон не ги 
држи во карантин под условите пропишани во член 15 
став 5 од овој закон. 
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За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 15.000 до 45.000 денари и одговорното 
лице во правното лице. 

За дејствијата од ставот 1, точки 2, 3, и 5 на овој 
член ќе се изрече и мерка на безбедност забрана за 
вршење на определена дејност во надворешно-тргов-
скиот промет, во траење од една до три години, како и 
мерка на безбедност одземање на предмети. 

За дејствијата од ставот Ј, точки 1 и 4 на овој член, ќе 
се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност контрола на квалитетот, односно превоз или 
организирање на превоз во траење од една до три годи-
ни. 

Член 22 
Со парична казна од 30.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако во барањето подне-
сено за добивање на цертификат даде неточни податоци 
за производот што го извезува, односно увезува (член 
12 став 6). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 3.000 до 10.000 денари и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 23 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се 

казни за прекршок републичкиот пазарен инспектор 
ако издаде цертификат за производи чии квалитет и 
другите својства не се утврдени на пропишан начин или 
во цертификатот се внесени неточни податоци (член 
12). 

Прекршокот од став 1 на овој член претставува 
тешка повреда на работната должност. 

Член 24 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се 

казни за прекршок и одговорното лице во царинскиот 
орган ако дозволи извоз, односно увоз на производи 
што не се снабдени со цертификат (член 15 ставови 2 и 
3). 

Член 25 
Прописите од член 2 сгав 2 и член 8 став 3 на овој 

закон Владата ќе ги донесе во рок од три месеци од 
денот на влегуваа во сила на овој закон. 

Прописите од член 9 став 2, член 12 став 5, член 14 
став 2 и член 16 став 1 министерот за стопанство ќе ги 
донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите од ставовите 1 и 2 на 
овој член ќе се применуваат прописите што важеле на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 26 
Правните лица што вршат контрола на квалитетот 

врз основа на прописите што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, продолжуваат со работа 
до издавањето на нови овластувања согласно со член 10 
од овој закон. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените производи во надво-
рсшно-трговскиот промет („Службен лист на СФРЈ44 

број 28/75; 70/78; 54/86 и 30/90). 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија4'. 

94. 
Согласно член 12 од Договорот за слободна трговија 

меѓу Република Македонија и Република Словенија 
(„Службен весник на РМ" бр. 48/%) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.01.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
1998 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

, Член 1 
Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 

кои во 1998 година ќе се увезат во Република Македо-
нија од Република Словенија и се по потекло од таа 
земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на 

квотите утврдени во истиот не се плаќа царина. Прило-
гот 1 е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Количините на стоки во рамките на поодделна квота 

од Прилогот 1 ги распределува Министерството за сто-
панство на предлог на Комисијата составена од двајца 
претставници на Министерството за стопанство и по 
еден претставник на Министерството за надворешни 
работи, на Министерството за земјоделие, шумарство и 
водостопанство и на Министерството за финансии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за стопанство го именува министерот за 
стопанство. 

Комисијата донесува критериуми за оформување на 
предлози за распределба на количините на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барање за доделување на одредени количини на 

стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прило-
гот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во 
Република Македонија (во натамошен текст: подноси-
тел). Барањето се поднесува во Министерството за сто-
панство најдоцна дваесеттиот (20) ден од влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: 

- име на фирмата, матичниот број и комплетната 
адреса на подносителот и на корисникот на стока ако 
подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот број за секоја стока (10 бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенкла-

тура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производните, односно продажните и 

малцинските капацитети; 
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број 

во претходната година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамки на пос дина квота, Министерството за стопанство 
на подносителот му издава решение во кое се утврдува 
и рокот во кој може подносителот да го увезе, а со-
гласно член 1 од оваа одлука. 

Министерството за стопанство може количините на 
стоки во рамки на поедина квота да ги распределува 
постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот 
за таква стока, при што треба квотата за прво полуго-

ђу 
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дие да се подели до крајот на јануари, а за второ полуго-
дие до крајот на месец јуни. 

Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки согласно доне-
сените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа 
тримесечно го известува Министерството за стопан-
ство. х 

Министерството за стопанство го објавува обемот 
на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија 

ПРИЛОГ I 
ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА 

Тарифен број Наименување на стока Царинска квота за 
1998 година тони 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

0207 12 00 00 Кокошки домашни 2000 1000 1000 
замрзнати 

750 750 0207 14 00 00 Кокошки исечени, 
замрзнати (батаци) 

1500 750 750 

0207 14 00 00 Пилешки џигер (замрзнат) 150 75 75 
0207 27 00 00 Од мисирки, парчиња и отпа-

доци (освен џигер) замрзнати 
200 100 100 Од мисирки, парчиња и отпа-

доци (освен џигер) замрзнати 
50 50 0210 19 00 00 Месо свинско, друго 100 50 50 

0401 20 Млеко со содржина на масно-
тија над 1%К]\о6% по маса 

3000 1500 1500 

0402 10 Млеко во прав, гранули или во 
други цврсти форми, со содр-
жина на маснотија до 1,5% по 
маса 

50 25 25 

0405 10 Путер со содржина на масно-
тија до 85% по маса 

100 50 50 

0406 90 00 90 Друго, гауда, ајдамер, трапист 50 25 25 
0701 10 00 00 Компир семенски 200 200 -

1502 00 10 00 Маснотии од животни од видо-
вите говеда, овци или кози, 
освен оние од тарифен број 
1503 (за индустриски цели) 

ЗОО ISO- 150 

1601 00 Колбаси и слични производи 
од месо, од други кланичин 
производи за јадење или од 
крв, сложени прехранбени 
производи врз база на овие 

1500 750 750 

производи 
500 250 250 1602 Други приготвени или конзер-

вирани производи од месо, од 
други кланични производи или 

500 250 250 

од крв 
400 200 200 1604 13 00 00 Сардини, сардинели и папа-

лини 
400 200 200 

1704 90 Друго (бонбони и други ше- 100 40 60 
ќерни производи) 

ЗОО 120 180 1806 Чоколада и други прехранбени 
производи што содржат какао 

ЗОО 120 180 

1905 30 00 00 Слатки бисквити, вафли и 200 80 120 
обланди 

120 

1905 90 00 00 Друго (солени бисквити) 150 75 75 
2009 80 00 00 Сок од друго овошје или зе-

ленчук 
600 ЗОО ЗОО 

2103 30 00 90 Приготвен синап (сенф) 200 100 100 
2309 90 00 11 Храна за рибина младенка 500 250 250 
2402 20 00 00 Цигари што содржат тутун 200 100 100 

во Република Македонија, мора на царинскиот орган, 
покрај деталните документи, да му поднесе и докази за 
потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во 
согласност со Протоколот за потеклото на стоката спо-
ред Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен 
дел. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува со денот на донесувањето. 

Број 23-139/1 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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95. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СТМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 9 
од Анексот „Б" од Договорот за текстил меѓу Владата 
на Република Македонија и Владата на Соединетите 
Американски Држави од 7 ноември 1997 година, Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана на 
22.12.1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА „ВИЗА" ПЕЧАТ ЗА ИЗВОЗ НА ТЕКСТИЛНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

Член 1 
Царинската Управа на Македонија ќе издава „Виза" 

печат за извоз на текстилни производи од Република 
Македонија во Соединетите Американски Држави кој 
ќе биде изготвен според одредбите содржани во точ-
ката 2 - Д од Анексот „Б" кон Договорот за текстил 
меѓу Република Македонија и Соединетите Американ-
ски Држави, потпишан на 7.11.1997 година во Скопје. 

Член 2 
Царинската Управа на Македонија ќе овласти едно 

или повеќе службени лица кои ќе го потпишуваат „Ви-
за" печатот и за тоа ќе ја информира Владата на Репу-
блика Македонија и Министерството за надворешни 
работи на Република Македонија. 

Член 3 
^Царинската Управа на Македонија ќе изготви Упат-

ство за начинот и критериумите за издавање на „Виза" 
печат и со истото ќе ги запознае извозниците од Репу-
блика Македонија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2949/2 
22 декември 1997 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

96. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметаа на времето („Службен весник на 
РМ" бр. 17/96 и 16/97) и член 46, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 19.01.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 1998 ГО-

ДИНА 

1. Летното сметање на времето во 1998 година за-
почнува на 29 март во 02 h 00 min 00ѕ, така што со 
поместување за еден саат нанапред времето во 02h 
00min 00s се смета како 03h 00min 00s. 

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

Бр. 23-103/1 
19 јануари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

97. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 18 
и 24 од Законот за правата, обврските и одговорно-
стите на републичките органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен весник па СРМ" бр. 41/85), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 
Член 1 

Со оваа одлука правото на користење на дел од 
недвижноста - работни простории во комплекс наречен 
поранешен Извршен совет на општина Гевгелија, со 
површина од 140 м2, лоциран на КП. бр. 1929, м. в. 
„Град", ПЛ. бр. 4439, КО Гевгелија, се пренесува на 
Министерството за образование и физичка култура во 
површина од 93,33 м2, што претставува четири работни 
простории и на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во површина од 46,66 м2, што 
претставува две работни простории. 

Член 2 
Правото на користена на дел од недвижноста од 

член 1 на оваа одлука, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-78/1 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

98. ~ ~~ 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 
18 и 24 од Законот за правата, обврските и одговорно-
стите на републичките органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен весник на РМ" бр. 41/85), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 
Член 1 

Со оваа одлука правото на користење на недвижно-
ста - хотел за самци „Маврово" со површина под објект 
1.279 м2 и правото на користење на земјиште во повр-
шина од 8.179 м2 или вкупна површина под објект и 
земјиште 9.458 м2 на КП. бр. 14035/3 според поседовен 
лист број 17240 - КО Скопје, на улица „Булевар 3-та 
Македонска Бригада" во Скопје, се пренесува на Аген-
цијата за разузнавање на Република Македонија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижностите од член 1 

на оваа одлука се доделува без надоместок, на неопре-
делено време. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

п от 1101/1 Претседател на Владата 
bp. н? Република Македонија, 

29 д с к е м ^ 1 9 9 7 година Б р а н к о Црвенковски, е. р. 
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99. 
Врз основа на член 6 од Законот за отстапување на 

деловни средства од страна на претпријатијата во ко-
ишто Република Македонија и Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал имаат акции, односно удели 
(„Службен весник на РМ" бр. 49/97), а во врска со член 
27 од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал („Службен весник на РМ" бр. 38/ 
93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 29.12.1997 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНОСТ - ХОТЕЛ ЗА САМЦИ - „МА-

ВРОВО" 
Член 1 

Се презема правото на сопственост на хотелот за 
самци „Маврово" со површина под објект 1.279 м2 и 
правото на користење на земјиште во површина од 
8.179 м5 или вкупна површина под објект и земјиште 
9.458 м2 на КП. број 14035/3 според поседовен лист број 
17240 од 12.06.1997 година, КО Скопје, на улица „Буле-
вар 3-та Македонска Бригада" во Скопје, сопственост 
на АДГ „Маврово" - Скопје кое со одлука на работнич-
киот совет број 02г250, од 20.02.1997 година е отстапено 
и пренесено на Република Македонија во постапка за 
трансформација. 

Член 2 
Во однос на проценетата вредност на хотелот 

(5.400.650 ДЕМ или 167.015.101,00 денари) вработените 
во АДГ „Маврово" - Скопје можат да купуваат акции 
под повластени услови од остатокот на општествениот 
капитал согласно одредбите од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал што се 
однесуваат на трансформација на средствата и објек-
тите од општествен стандард. 

Член 3 
Договорот за преземање на недвижноста од член 1 

на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-3107/1 Претседател на Владата 
29 декември 1997 година- н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

100. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ" 
бр. 4/%) и член 46 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на CFM" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седмицата одржана на 
19.01.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ ТРАФОСТАНИЦА „ТС 35/10" ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ЧУЧЕР -

САНДЕВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
за објектот трафостаница „ТС 35/10" што ќе се гради во 
општината „Чучер-Сандево", КО „Мирковци", м. в. 

„Бањанска бразда", на КП бр. 2216/1 и 2216/2, катастар-
ска култура 5 класа, а за изградба на објектот се прена-
менуваат 1335 м2, земјиште сопственост на Груевски 
Велко Живко, а инвеститор е Електростопанство на 
Македонија „Погон Електро-Скопје" - Скопје и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одука е графичкиот прилог -
ситуација во М 1:100, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-88/1 
19 јануари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

101. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ" е. ЦАРЕВ ДВОР - РЕСЕН 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Браќа Миладиновци" е. Царев 
Двор - Ресен, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 10.02.1996 година. 

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

Бр. 23-1065/4 
19 јануари 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

102. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на СРМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
ѓбдина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ- „СЛАВЕЈКО АРСОВ" 

С. ПОДМОЧАНИ - РЕСЕН 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Славејко Арсов" е. Подмочани -
Ресен, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 6.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1022/1 
19 јануари 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Бранко Црвенковски, е. р. 
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103. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на 'РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 

С. КОЛЕШИНО - СТРУМИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Григор Прличев", е. Колешино 
- Струмица што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 29.02.1996 година. 

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

Бр. 23-799/1 „ 
19 јануари 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. p. 

104. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на :РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА ВАШЕ-

РОВ" - СТРУМИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Никола Вапцаров" - Струмица 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 29.02.1996 година. 

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

Бр 23-800/1 Претседател на Владата 
- 19 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

(-к о пј с Бранко Црвенковски, е. р. 

105. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на \ РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94)*, Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 19.01.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАНУШ ТУРНОВ-

СКИ" НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Манути Турновски" - Струмица 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 29.02.1996 година. 

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

Бр. 23-798/1 Претседател на Владата 
19 јануари 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

106. 
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот 

данок од доход („Службен весник на РМ", број 80/93, 3/ 
94, 70/94, 71/96 и 28/97), министерот за финансии доне-
сува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА 
ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛ-

НИОТ ДАНОК ОД ДОХОД 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на пополнување на Годишната даночна 
пријава за утврдување на персоналниот данок од доход. 

Член 2 
Обврзникот на персоналниот данок од доход подне-

сува Годишна даночна пријава на образецот ГДП, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: објасну-
вање, општи правила за пополнување, дел 1 - Податоци 
за обврзникот, дел 2 - Податоци за остварените ̂ при-
ход и, рубрѕБса за забелешка, рубрика во која обврзни-
кот потврдува дека податоци наведени во пријавата се 
,точни и целосни, упатството за пополнување на образе-
цот и рубрика за приемот на податоците и обработката. 

Член 3 
Во делот - 1. Податоци за обврзникот - се искажува 

единствениот даночен број на обврзникот (матичниот 
број на граѓанинот, а за обврзници кои не се жители на 
Република Македонија број на пасош, датум и земја на 
издавање), името и презимето, местото на живеење и 
адресата и бројот на телефонот/телефаксот, преку кој 
даночниот орган може да контактира со обврзникот. 

Член 4 
Во делот - 2. Податоци за остварените приходи - се 

искажува остварениот доход, односно приходите оства-
рени во текот на календарската година од сите извори, 
освен приходите што се изземени од оданочување'со-
гласно со Законот за персоналниот данок од доход (во 
натамошниот текст: Законот). 

Член 5 
На реден број 2.1 Плати, дополнителни примања и 

надоместоци по основа на работен однос - во колона 2 
се искажуваат остварените плати, дополнителни при-
м а а по основа на работен однос, примања на членови 
на управни одбори и одбори за контрола, лични при-
м а а на функционери, пратеници и советници, при-
мања на професионални спортисти и надоместоци на 
плата за време на боледување и отсуство од работа, во 
бруто износ. Во колона 3 се искажува вкупниот износ 
на платените придонеси и тоа: придонесот за пензиско 
и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено 
осигурување (без дополнителниот придонес утврден 
врз основа на коефициентот на сложеност) и придоне-
сот за вработување. Како платени се искажуваат пре-
сметаните придонеси на плати согласно член 24-а од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
финансиско работење („Сл. весник на РМ", бр. 32/97) и 
пресметаните придонеси на плати согласно член 2 од 
Законот за зголемување на вработувањето („Сл. вес-
ник на РМ", бр. 65/97). Во колона 4 се искажува вкуп-
ниот износ на платените аконтации на персоналниот 
данок во текот на годината. Како платени аконтации се 
искажуваат пресметаните аконтации согласно член 24-а 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
финансиско работење („Сл. весник на РМ", бр. 32/97) и 
пресметаните аконтации согласно член 98 од Законот 
за вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Сл. весник на РМ", бр. 37/97). 
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На реден број 2.2 Пензии и инвалиднини - во колона 
2 се искажува бруто износот на остварените пензии и 
инвалиднини. Износот на платените придонеси се иска-
жува во колона 3, а износот на платените аконтации на 
персоналниот данок од доход се искажува во колона 4. 
Корисниците на пензии и инвалиднини преку Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување пресметаниот да-
нок го искажуваат како платен. 

Податоците на реден број 2.1 и 2.2 од оваа даночна 
пријава се пополнуваат врз основа на годишните пре-
сметки од исплатувачот на личните примања, односно 
пензии и инвалиднини. 

Член 6 
На реден број 2.3 Лични примања на самостојните 

вршители на стопанска и професионална дејност, во 
колона 2 се искажуваат личните примања на самостој-
ните вршители на стопанска и професионална дејност, 
членови на друштва со неограничена солидарна одго-
ворност, комплементари и командитори во командитни 
друштва, сопственици на земјоделски стопанства и 
други правни лица, во бруто Износ. Во колона 3, се 
искажува износот на платените придонеси и други јавни 
давачки и тоа придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување, придонесот за здравствено осигурување 
(без дополнителниот придонес утврден врз основа на 
коефициентот на сложеност) и придонесот за вработу-
вање. Како платени се искажуваат пресметаните при-
донеси на плати согласно член 24-а од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за финансиско рабо-
тење („Сл. весник на РМ", бр. 32/97) и пресметаните 
придонеси на платите согласно член 2 од Законот за 
зголемување на вработува! 1>ето („Сл. весник на РМ", 
бр,, 65/97). Во колона 4 се искажува вкупниот износ на 
платените аконтации на персоналниот данок во текот 
на годината. Како платени аконтации се искажуваат 
пресметаните аконтации согласно член 24-а од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за финанси-
ско работење („Сл. весник на РМ", бр. 32/97) и пресме-
таните аконтации согласно член 98 од Законот за вра-
ботување и осигурување во случај на невработеност 
(„Сл. весник на РМ", бр. 37/97). 

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат 
врз основа на месечните пресметки за пресметаните 
аконтации на данок на вршителот на деловната актив-
ност. Член 7 

На реден број 2.4 Надоместоци за работа на судии 
поротници, вешти лица и стечајни управници - во ко-
лона 2 се искажуваат примањата на судии поротници, 
вешти лица и стечајни управници во институциите каде 
што обврзникот нема својство на вработено лице, во 
бруто износ, а во колона 4 се искажува износот на 
платените аконтации на персоналниот данок од доход. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на годишната пресметка од исплатувачот на 
приходот. 

Член 8 
На реден број 2.5 Примања на основа на договор за 

дело - во колона»2 се искажуваат прима!Бата остварени 
во институциите каде што обврзникот нема својство на 
вработено лице, во бруто износ, во колона 3 се иска-
жува 20% од остварениот бруто износ што согласно 
Законот не подлежи на оданочување, а во колона 4 се 
искажува износот на платените аконтации на персонал-
ниот данок од доход. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на годишната пресметка од исплатувачот на 
приходот. 

Член 9 
На реден број 2.6 Катастарски приход - во колона 2 

се искажува висината на катастарскиот приход, а во 

колона 4 се искажува вкупниот износ на пресметаната 
аконтација на персоналниот данок од доход во текот на 
годината. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на решението за утврдување на данокот од 
земјоделска дејност. 

Обврзникот кој пред почетокот на годината ќе се 
определи за оданочување според вистинскиот приход од 
земјоделство и шумарство, како и обврзникот чии при-
ходи значително го надминуваат катастарскиот приход 
и кој утврдува добивка согласно со Законот за данокот 
од добивка, приходите остварени во текот на годината 
ги искажува на реден број 2.3 и на реден број 2.7 од оваа 
даночна пријава. 

Член 10 
На реден број 2.7 Лични примања од вршење на 

стопанска и професионална дејност по распоредена до-
бивка - во колона 2 се искажуваат личните примања на 
даночниот обврзник по основ на распоредсната нето 
добивка, а во колона 4 износот на платената аконтација 
на персоналниот данок од доход. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат од 
документот за извртената исплата. 

Член IV 
На реден број 2.8 Приходи од имот и имотни права -

во колона 2 се искажуваат приходите остварени од из-
давање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и 
деловни простории, гаражи, простории за одмор и ре-
креација, опрема, превозни средства и други видови на 
имот, во бруто износ. Во колона 3 ге искажува 35% од 
остварениот износ како одбиток за трошоци за одржу-
вани и управување и други трошоци што согласно За-
конот биле нужни за остварувана на приходот, а во 
колона 4 се искажува износот на платените аконтации 
на персоналниот данок од доход по одбивка во текот на 
годината, односно износот на пресметаните аконтации 
на данокот утврдени со решение на органот за јавни 
приходи. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на пресметка од исплатувачот на приходот, 
односно од решението на органот за јавни приходи. 

Член 12 
На реден број 2.9 Приходи од авторски права и 

права од индустриска сопственост - во колона 2 се иска-
жуваат приходите остварени од авторски права и права 
од индустриска сопственост, во бруто износ. Во колона 
3 се искажува износот на трошоците што согласно За-
конот се признаваат како одбиток, а во колона 4 изно-
сот на платените аконтации на персоналниот данок од 
доход. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на потврда односно годишна пресметка од 
исплатувачот на приходот. 

Член 13 
На реден број 2.10 - Дивиденди и други приходи 

остварени со учество во добивката кај правните и фи-
зичките лица - во колона 2 се искажуваат приходите од 
дивиденди и други приходи остварени со учество во 
добивката кај правните и физичките лица, во бруто 
износ, во колона 3 се искажува 50% од остварениот 
бруто износ што не подлежи на оданочување согласно 
Законот, а во колона 4 износот на платените аконтации 
на персоналниот данок од доход. 

Податоците од став 1 од овој член се пополнуваат 
врз основа на потврда односно годишна пресметка од 
исплатувачот на приходот. 

Член 14 
На реден број 2.11, 2.12 и 2.13 Камати по кредити 

дадени на физички и правни лица, Камати по обврзници 
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или други хартии -бд вредност и Камати на орочени 
штедни влогови и други депозити - во колона 2 се иска-
жуваат приходите остварени од камати во износи што 
биле основа за оданочување при аконтативното пресме-
тување на данокот во текот на годината, согласно чле-
нот 49 од Законот. Во колона 4 се искажува износот на 
платените аконтации на персоналниот данок од доход. 

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат 
врз основа на потврда односно годишната пресметка од 
исплатувачот. 

Член 15 
На реден број 2.14 Капитални добивки - во волона 2 

се искажуваат приходите од продажба на хартии од 
вредност, учество во капиталот на претпријатијата и 
недвижен имот остварени како разлика меѓу нивната 
продажна цена и набавната вредност на денот на про-
дажбата, во износ што бил основа за оданочува!be при 
аконтативното пресметување на данокот. Во колона 4 
се искажува износот на пресметаната аконтација на 
персоналниот данок од доход утврдена со решение на 
органот за јавни приходи. 

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат 
врз основа на решението од органот за јавни приходи. 

Член 16 
На реден број 2.15 Искористено даночно олесну-

вање при аконтатцвното оданочување - во колона 3 се 
искажува износот на даночно олеснување (1/4 од изно-
сот на месечната просечна плата во Републиката), кое 
обврзникот го искористил во текот на годината при 
аконтативното оданочување (збирно за онолку месеци 
за колку е искористено). 

Податоците од став 1 на овој член се пополнуваат 
врз основа на годишната пресметка од исплатувачот. 

Член 17 
На реден број 2.16 Вкупно - во колона 2 се искажува 

збирно бруто износот на примањата, во колона 3 
збирно износот на одбитоците и во колона 4 збирно 
износот на платените аконтации на персоналниот данок 
од доход. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на пополнување на годишната даночна 
пријава за утврдување на персоналниот данок од доход 
(„Сл. весник на РМ" бр. 5/95 и 13/95). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

Број 09-707/1 Министер за финансии, 
22 јануари 1998 година д-р Таки Фити, с.р. 

Скопје . 

107. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за кому-

нални дејности („Службен весник на РМ" бр/ 45/97), 
министерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина > пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА КОМУНАЛНИОТ 

ИНСПЕКТОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и начи-

нот на издавање на легитимацијата на републичкиот и 

општинскиот комунален инспектор (во натамошниот 
текст: „легитимација на комунален инспектор"). 

Член 2 
Легитимацијата на комуналниот инспектор, се из-

дава според образец бр. 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на комуналниот ин-

спектор се печати на полутврда хартија, со димензии 
100 mm X 70 мм. 

Предната страна на образецот на легитимацијата на 
комуналниот инспектор (корица) е обложена со темно-
сина вештачка кожа, и на неа со златно жолта боја е 
отпечатен текстот „Република Македонија", грбот на 
Република Македонија и текстот - „Легитимација на 
комунален инспектор". 

Внатрешната страна на образецот на легитимаци-
јата на комуналниот инспектор е во бела боја и од 
левата страна го содржи називот на органот кој ја издал 
легитимацијата, место за фотографија на комуналниот 
инспектор, со димензии 26 mm X 37 мм, под која има 
простор за своерачен потпис на комуналниот инспек-
тор, а од десната страна го содржи името и презимето 
на комуналниот инспектор, текстот: „Инспекциски 
надзор се врши според овластувањата од членовите 30, 
32 и 34, односно 30, 33 и 34, од Законот за комунални 
дејности („Сл. весник на РМ" бр. 45/97')," бројот на 
решението со кое е назначен комуналниот инспектор, 
датум и место на издавање на легитимацијата, потпис 
на раководното лице на органот што ја издал легитима-
цијата и место за печат на органот што ја издал легити-
мацијата. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја вр^ќа легитимацијата по престанок 

на службеното својство на инспектор. 

Член 5 
Во случај на губење на легитимацијата инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува органот што ја издал легитимацијата. 

Во случај од став 1 на овој член, нова легитимација 
на комуналниот инспектор издава органот што ја издал 
претходната легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради до-

траеност или оштетување стане неупотреблива и кога 
има промена на личните податоци на имателот На леги-
тимацијата. 

Член 7 
Легитимацијата што се враќа или'се заменува, се 

поништува. * f _ * 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Број 10-409 Министер, 
24 јануари 1998 година Томе Тромбев, с.р. 

Скопје 
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Образец бр.1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

НА КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР 

Предна страна на образецот (корица) 

(име и презиме 

(орган кој ја издал легитимацијата) на инспекторот) 

Инспекциски надзор се врши според 
овластувањата од членовите 30, 32, 33 
и 34, од Законот за комунални дејности 

. -(Сл. весник на РМ бр 45/97). 

Број 
датум 19 година 

место за 
фотографија 

(2бх37мм) 

на инспекторот) 

Инспекциски надзор се врши според 
овластувањата од членовите 30, 32, 33 
и 34, од Законот за комунални дејности 

. -(Сл. весник на РМ бр 45/97). 

Број 
датум 19 година 

во 

(м.п.) 
(своерачен потпис на инспекторот) (потпис на раководното 

лице на органот кој ја 
издал легитимацијата) 

Внатрешна страна на образецот 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
На лицето Владимир Стефановски со непознато 

место на живеење му е назначен привремен старател 
адвокатот Борис Ношпал од Скопје, кој ќе го 
застапува во постапката покрената против него, а за 
одземање на родителско право. Се повикува лицето 
Владимир Стефановски да се јави во судот во рок од 
30 дена од огласувањето на огласот. 

Од Основниот суд Скопје I.- Скопје, Р.бр. 106/97. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 

тужбата на тужител ката Лена Вадоух- Настовска од 
Скопје, против тужениот Абдулари Вадоух со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да 
ја достави сегашната адреса на живеење. 

Доколку не се јави во определениот рок на истиот 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застанува неговите интереси до окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр.3064/97. 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во Парничниот предмет 

П.бр. 2674/97 по предлог на тужителот Бутовиќ Исмет 
од е. Горно Оризари, против тажениот Црновршанин 
Хуле од е: Горно Оризари, со непознато место на 
живеење и престојување, за привремен застапник на 
тужениот Црновшанин Хуле од е. Горно Оризари го 
одреди стручниот соработник при Основниот суд во 
Велес, Перчинковска Валентина. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужениот 
или неговиот.полномошник не се појават пред судот, 
односно се додека органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2674/97. (793) 

Пред Основниот суд во Велес се води спор за 
делба на заеднички имот, по предлог на предлагачот 
Настева Светлана од Велес, против противникот 
Настев Пламенчо од Велес, и Настев Ѓоре од Велес со 
непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на Настев Ѓоре се одре-
дува ПерчинковскаВалентина, стручен соработник во 

Основниот суд во Велес, кој ги има сите права и 
должности се додека противникот Насетев Ѓоре или 
негов полномошник не се јави пред овој суд односно 
додека органот за старателство не го извести судот 
дека поставил друг старател. 

Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 42/96. (1430) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведена 

бракоразводен спор по тужбата на тужителот Ибраим 
Дураку од Дебар, ул."Ејуп Ќатипи" бр. 29, против 
тужената Фатиме Дураку од Тирана, Република 
Албанија, со непозната адреса. Вредност на спорот 
40.000,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во судот и достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе ја 

застапува во постапката во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник преку ССР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.20/98. (1498) 

Пред Основниот суд во Дебар е заведен спор за 
развод на брак, по тужбата на тужителката Рамија 
Омеровиќ од с.Џепиште - Дебар, против тужениот 
Исо Омеровиќ, е. Љубош - Скопје. Вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе го 
застапува во постапката во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се 
постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 284/97. (1499) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица, се води постапка 

за развод на брак по тужбата на тужителот Боро 
Јанев од е.. Ново Село - Струмичко, против тужената 
Бистра Јанева од1 е. Ново Село, сега е на работа во 
Швајцарија,со непозната адреса на живеење и престој. 

Се повикува тужената Бистра Јанева од е. Ново 
Село - Струмица, да се јави во рок од 15 дена од 
објавувањето на овој оглас. Во спротино, ќе и биде 
назначен привремен застапник и тоа Валентина 
Митева, стручен соработник во Основниот суд во 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (1444) 

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

за долг по тужбата на тужителот Рамаеани Нијази од 
е. Камењане против тужениот Ферати Абдул баки од 
е. Камењане, сега во Копривница, Р.Хрватска, со 
непозната адреса. Вреднрст на спорот 1500 ДМ во 
денарска противредност. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
пред овој суд или.да одреди свој полномошник кој ќе 
го застапува пред судот. Во спротивно, по истекот на 
овој рок, судот преку ЦСР-Тетово ќе бара поставу-
вање на привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката по овој предмет 
до правосилното окончување на постапката 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1623/97. (901) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за докажување на смртта на лицето Фазлија Рамадан 
од е. Шипковица, по предлог на предлагачот Јусуфи 
Азир од е. Шипковица. 

Се повикува лицето Фазлија Рамадан од е. Шип-
ковица, роден на 19.XI.1913 година, или секој друг што 
знае за неговиот живот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.3/98. (902) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Јован Јовановски од Тетово, ул."Т.Ц. 
Мерџан" бр.21/17, против тужените Славка Белков-
ска, Бора Буткова, Евда Стојанова, Блаже Митев и 
Раде Митев, сите со непозната адреса. 
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Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
I и застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. Во спротивно, во истекот на 30 дена судот 
преку Центарот за социјална работа ќе им постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.55/98. (1321) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е 
присилно извршување за непарично побарување по 
предлог на доверителот Сафет Берзат од Тетово 
против должникот Екрем Исмаили од Тетово, сега со 
непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува должникот ве рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во 
спротивно, судот ќе му назначи привремен старател 
КОЈ ќе се грижи за неговите права во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, И.бр.2701/97. (1144) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Ракипи 
Бајрам од Тетово против тужениот Смиљковиќ Тома, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Но спротивно, по истекот на 30 дена од објаву-
ван,ето на огласот судот преку Центарот за социјална 
работа ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1576/97. (1145) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Амзаи 
С пндис од е Теарце, против тужениот Амзаи Фадил 
од е. Теарце, сега на работа во СР - Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Амзаи Фадил од е. Теарце, 
а сега на привремена работа во СР - Германија со 
непозната адреса, да се јави во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во- судот, или да одреди 
СВОЈ полномошник кој ќе го застапува во постапката 
пред судот. Во спротивно, до колку не се јави во 
определениот рок, судот преку ЦСР - Тетово, ќе му 
постави привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, 11.бр.74/98. (1445) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост на недвижен имот по тужбата на 
тужителот Јаковчевски Богоја од е. Теарце против 
тужениот Кузмановски Драган со непозната адреса во 
Америка. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи - Тетово, ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, II.бр. 1675/97. (1446) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 5922/97 на регистарска влошка 1-38673-0-0-0 ја за-
пиша во судскиот регистар промена на застапникот на 
претпријатието за трговија на големо и мало „ЗУКО 
КОМЕРЦ" Експорт-импорт, Ц.О. - Скопје, ул. Виет-
намска број 1. 

Да се брише Дилавер ЌАМИЛ, а да се запише: Зул-
фиќар ЌАМИЛ, директор без ограничувања, да го за-
стапува претпријатието во внатрешниот и надвореш-
ниот промет со трети лица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5922/ 
97. (182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 6716/97 на регистарска влошка 1-3777-0-0-0 ја за-
пиша во судскиот регистар промена на лице овластено 
за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на 
Претпријатие за промет и услуги „ДЕЛФИН" Експорт-
Импорт Д.О.О., ул. Никола Малешевски бр. 38/6-5, 
Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
в а ^ во внатрешен трговски промет и НТР: 

Да се брише Ангел Митовски - директор без ограни-
чување, да се запише Соња Марковска директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.6716/ 
97. (193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6551/97 на регистарска влошка 1-64654-0-0-0 ја 
запиша промената на основачи на Македонска берза на 
долгорочни хартии од вредност АД - Скопје, ул. Мито 
Хаџивасилев Јасмин бр. 20, Скопје. 

Од 28.05.1997 година од Македонската берза на дол-
горочни хартии од вредност АД - Скопје истапуваат 
Штедилница и менувачница „ТАТ" Битола и МАД „Ви-
нер Брокер" Осигуруваа Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6551/ 
97. (194) 

Окружниот стопански суд - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6834/97, на регистарска влошка бр. 1-58870-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на'ли-
цето во Претпријатието за трговија Школски сервис 
експо рт-им порт со п.о. Скопје ул. Цветан Димов бр. 
83.1/23. 

Се брише: Ѓуро Милановски а се запишува: Ванчо 
Тасев како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6834/97 (175) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
6779/97, на регистарска влошка бр. 1-64471-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на Претпријати-
ето за трговија на големо и мало „ЧАИР-ПРОМЕТ" 
ДОО увоз-извоз е. Грчец Скопје. 

Претпријатие за трговија на големо и мало „ЗЕ-
ТРА-КОМПАНИ" ДОО извоз-увоз е. Студеничани 
Скопје. Истапува Бајрам Таири пристапува Ружди Ра-
мадани. 

Дејноста се проширува со: 011941, 012810, 013022, 
013050, 013071, 013122, 020110, 020140, 110301, 060501, 
060502. 

Дејноста се проширува со меѓународен друмски пре-
воз на стоки. 

Да се брише: Бајрам Таири 
Да се запише: Ружди Рамадани. 
Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6779/97 (177) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
6993/97, на регистарска влошка бр. 1-38965-0-0-0, ја за-
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пиша во судскиот регистар промената на фирмата, се-
диштето, основачот, промената на лицето во Произ-
водно трговско претпријатие „МАРТИН" Ц.О. увоз 
извоз Скопје, ул. Доситеј Обрадовиќ бр. 15/32 Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште гласи: Прет-
пријатие за производство трговија и услуги „МАРИЈА" 
доо увоз-извоз Скопје, ул. Сава Ковачевиќ бр. 1/47 
Скопје. Кои претпријатието пристапува: Елена Дим-
чевска а истапува: Оливера Доневска. Се брише: Оли-
вера Доневска а се запишува: Елена Димчевска како 
директор без ограничувана. 

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6993/97 (178) 

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 
6978/97, на регистарска влошка бр. 1-66232-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста 
во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
„МЕДИА КОМЕРЦ-МС" д.о.о, ул. „И Л. Рибар", бр. 
59 Палата деловен простор бр. 15 кат 5 влез 1. 

Дејноста на претпријатието се проширува во внатре-
шен и надворешен трговски промет: 
110309, 110909, 060502 и 060501. 

Меѓународен транспорт и шпедиција.-
Застапување и посредуваа во надворешно тргов-

ски промет. 
Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6978/97 (179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7276/97, на регистарска влошка бр. 1-15572-0-
0-04 ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „СТЕ МАР" ц.о. увоз извоз, ул. „50 Дивизија" 
бр. 12, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува лицето Васил Нико-
ловски од Скопје, а истапува Зорица Никовска од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7276/ 
97. (163) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6934/97, на регистарска влошка бр. 1-41508-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејности во Претпријатието за промет и услуги „СА-
МА-КО" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ѓорѓи Попхри-
стов" 6/2-12, Скопје. 

Дејности: 050302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6934/ 

97. (164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6845/97, на регистарска влошка бр. 1-62929-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ДЕГОР ХЕМ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Хо Ши 
Мин" бр. 168А, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Димитар Христов 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6845/ 
97. (165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7142/97, на регистарска влошка бр. 1-14727-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за промет на големо и мало 
„БРЕГАЛНИЦА" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мишко 
Михајловом" бр. 12, Скопје. 

Од 10.12.1997 година кон претпријатието како осно-
вачи пристапуваат лицата Круме Петрески од е. Бело 
Поле - Прилеп и Спасе Наумоски од Прилеп. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7142/ 
97. (166) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6919/97, на регистарска влошка бр. 1-51678-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за производство, трговија, сер-
вис и услуги „МЗТ СЕМА" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Васил Ѓоргов" бр. 33, Скопје. 

Од претпријатието истапува „МЗТ ПУМПИ" д.о.о. 
Скопје и „СЕВЕРА А АПС ДАНСКА". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6919/ 
97. (167) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6781/97, на регистарска влошка бр. 1-56156-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„НОВУС-ТРЕЈД" д.о.о. УВОЗ-ИЈЗОЗ, ул. „Митрополит 
Теодосије Гологанов" бр. 51. 

Се брише Таневски Драган В.Д. а се запишува Па-
новски Теорги, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 6781/ 
97. (168) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6773/97, на регистарска влошка бр. 1-57920-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар прошируваното на 
дејности на Трговското, услужно и транспортно прет-
пријатие „Ј. Д. - ТРАНС" д.о.с. експорт-импорт, ул. 
„Васил Главинов" бр. 10/2-6, Скопје. 

Дејности: 011920, 011990, 012410, 012442, 012442, 
012421, 0125, 01251, 012512, 012513, 01242, 0126, 01261, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 01262, 012621, 
012624, 012699, 01270, 012702, 012810, 012830, 013021, 
013022, 013050, 013071, 013073, 0131, 01311, 013112, 
013114, 070122, 070124 , 070126 , 070128 , 070131, 070132, 
070150, 070211, 070212, 070214 ?Г70219, 070222, 070223, 
070225, 070227, 070229, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 110304, 110309, 011920, 012410, 012421, 0125, 
01251, 012512 , 01252 , 0126 , 01261, 012612 , 012614 , 01262, 
012621, 012622, 012624, 012699. 012701, 012702, 012810, 
012830, 013021, 013030, (ИЗО? 013072, 0131, 01311, 
013111, 013113, 013114, 01315, 01319, 013121, 013122, 
013200, 013400, 07011, 07012, 07013, 07021, 07022, 
080121, 080122, 090150, 090160 , 090181, 090183, 090189, 
090202, 110903, 110905, 012691. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6773/ 
97. (169) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6954/97, на регистарска влошка бр. 1-35960-0-
0-0, ја запиша- во судскиот регистар промената во 
Услужно, производното, фометно претпријатие 
„МОНТАНА" ц.о. увоз-извоз, ул. „Разловачко воста-
ние" бр. 2а-1/14, Скопје. 

Дејности: 070124, 070125. 
Од Основниот суд Скопје ; - Скопје, Срег. бр. 6954/ 

97. (170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7182/97, на регистар1жа влошка бр. 1-35138-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и промената на лице на Трговското претпријатие 
„БИМ-ЕФ" Еуропа Компани д.о.о. експорт импорт, 
ул. „Маџари" бр. 54, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Доневски Ванчо и 
Доневска Нада. 

Се брише Нада Доневска, а се запишува Јадранка 
Јововиќ, како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7182/ 
97. (155) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6622/97, на регистарска влошка бр. 1-40456-0-
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0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија и производство „АЛБАТРОС 
УНИОН" д.о.о. извоз-увоз, Т.Ц. Буњаковец, кат I, 
бр.л. 22, Скопје. 

Истапува од претпријатието Павлоски Сашо, а при-
стапуваат кон претпријатието Павловски Љупчо и Вој-
дановска Снежана. 

Се брише Павловски Сашо, основач-директор, 
овластен за застапување без ограничување. 

Се запишува Павловски Љупчо, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6622/ 
97. (156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7192/97, на регистарска влошка бр. 1-4097-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на „ТЕХНОМЕРКУР-ИН-
ВЕСТ" п.о. увОз-извоз Производно услужно трговско 
претпријатие на мало и големо, ул. „Роберт Кох" бр. 4/ 
2-13, Скопје. 

Се брише Анета Белкоска, директор со неограни-
чени овластувања, а се запишува Мара Белкоска, ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7192/ 
97. (157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5978/97, на регистарска влошка бр. 1-66064-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за производство, промет и услуги „МИ-
МИН-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Крале Марко" 
бр. 10, Скопје. 

Од претпријатието истапува Мимиш Ибиш од 
Скопје, а пристапува Садбер Бајрам. 

Се брише Мимиш Ибиш од Скопје, како директор, а 
се запишува Садбер Бајрам од Скопје, како директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5978/ 
97. (158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6767/97, на регистарска влошка бр. 1-13310-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за промет на големо и мало 
„АСТОР" д.о.о. експорт импорт, ул. „Ташко Караџа" 
бр. 24, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Божиновски Бошко 
и Јовановиќ Костадин. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6767/ 
97. (159) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7011/97, на регистарска влошка бр. 1-52963-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие на големо и мало 
„СЛИСТ-94" ц.о. експорт-импорт, ул. „Јани Лугов-
ски" бр. 29, Скопје. 

Се брише Крстевски Ламбе, а се запишува Нико-
лова Трајанка, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7011/ 
97. (160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7304/97, на регистарска влошка бр. 1-7179-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за промет на големо и мало, туристичко 
посредување и услуги „ФОРМА" експорт-импорт, ул. 
„Партение Зографски" бр. 9а. 

Од претпријатието истапува Билјана Шареска, а 
пристапува Тихомир Шарески. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7304/ 
97. (161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7227/97, на регистарска влошка бр. 1-54576-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето и директор на Претпријатието за застапуваа, 
посредување и промет „Б АВАРИ А ВОЛЛТЕКС КОМ-
ПАНИ" д.о.о. експорт-импорт, бул. „Партизански 
одреди" бр. 21 А2ЛП, вл. 2 лок 14 мезанин, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на Бул. „Партизански 
одреди" бр. 21 A2/III вл.2 лок.- 14. 

Се брише Рената Кламифер, а се запишува Симон 
Молкоски, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7227/ 
97. (162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2638/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001119-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец ТП бутик „БОСТОН-ТРЕЈД" Пе-
тар Иван Величевски, ул. „Маршал Тито", бр. 192, 
Крива Паланка. 

Претпријатието е основано со акт донесен од страна 
на Петар Иван Величевски од 8.12.1997 година. 

Дејности: 070121, 070122, 070126, 070129. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во истиот одговара лично со сиот свој 
имот. 

Овластено лице за застапување е Петар Иван Ве-
личевски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2638/ 
97. (137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1298/97, на регистарска влошка бр. 1-
02001095-0000-01, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Јавното, трговско друштво за производство, 
трговија и услуги „СО-МИ-ТРЕЈД" Аџиоска Ката и 
др. ул. „Илинденска" бр. 1, Гевгелија. 

Јавното, трговско друштво е основано со договор од 
9.6.1997 година, а основачи се Аџиоска Ката од Гевге-
лија, управител и Прачкова Лена од Богданци. 

Дејности: 020110, 020121, 020131, 020201, 020202, 
060501, 060502, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070115, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 
080190, 110309, 070310, 070320, меѓународен транспорт 
на патници и стока. 

Во правниот промет со трети лица Јавното, тргов-
ско друштво истапува во свое име и за своја сметка, а во 
правниот промет со трети лица за обврските одговара 
со целиот свој имот и лично и неограничено солидарно 
со имотот на содружниците. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Аџиоска Ката, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1298/ 
97. (138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2466/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000998-000-09, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Приватната здравствена организација -
ординација по општа стоматологија Т.П. „ТРИ-ДЕНТ" 
Радмила Коста Стојановска, нас. Колонија Идризово, 
ул. „554", Скопје. 

Основач: Радмила Стојановска, Скопје. 
Дејности: 130140. 
Одговара со целиот свој имот. 
Радмила Стојановска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2466/ 

97. (139) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2518/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001021-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на Трговец-поединец ТП Авто такси „Ч-
AJIE" Сашо Бранко Ристовски, ул. „Тодор Чангов" 21/ 
23, Скопје. 

Дејности: 060602. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Управител: Сашо Ристовски, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2518/ 

97. (140) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2605/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001171-000-01, го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на Трговец поединец колонијал „БАМБИ" Неџат 
Јонуз Дерњани, ул. „Панче Неделковски" бр. 55, 
Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Неџат Дерњани, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје; Трег. бр. 2605/ 
97. (141) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6965/97, на регистарска влошка бр. 1-45507-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив 
и седиште, основач и директор на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги „ИНТЕРСКОП" д.о.о. 
извоз-увоз, ул. „Благоја Мучето" бр. 25-а, Скопје. 

Досегашната фирма и седиштето на Претпријатието 
за производство, трговија и услуги „ИНТЕРСКОП" 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Благоја Мучето" бр. 25-а, 
се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги „ДАР-МАР ТРЕЈД" д.о.о. 
увоз-извоз, Бул. „АСНОМ" бр. 6/3-9, Скопје. 

На ден 04.12.1997 година од претпријатието иста-
пува Сашо Котевски од Скопје, а во претпријатието 
пристапува Васил Фотевски и Јагода Фотевска од 
Скопје. 

Се брише Сашо Котевски, директор со неограни-
чени овластувања, а се запишува Васил Фотевски, ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6965/ 
97. (152) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7038/97, на регистарска влошка бр. 1-66100-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на При-
ватната здравствена организација - социјалистичка 
ординација по офтамологија „ДЕУС" д.о.о. ул. „Илин-

4 денска" бр. 42/1, Скопје. 
Истапува Илија Ќовкаров, а пристапува Горан Бо-

бановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7038/ 

97. (153) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7037/97, на регистарска влошка бр. 1-67317-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и директор на Претпријатието за про-
мет и услуги „ДММ ТЕХНО" д.о.о. експорт импорт, 
Бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Мито Хаџива-
силев Јасмин" бр. 20 општина Центар, Скопје. 

Се брише Дарко Моцан, а се запишува Турќан Име-
товска, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7037/ 
97. (154) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2264/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001124-000-09, го запиша во судскиот регистар осно-
в а в т е на трговското друштво за туризам, промет и 
услуги во сообраќајот „ГОЛДЕР" д.о.о. експорт-им-
порт, Пешевски, ул. „Вељко Влаховић' 19 згр. Градски 
зид кула 3, Скопје. 

Основачи: Пешевски Стеван, Пешевски Мирче и 
странскиот основач претпријатие за авионски услуги 
„ГОЈ1ДАИР" д.о.о. Атина, Р. Грција. 

Дејности: 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 
060503, 060803, 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, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110305, 
110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпе-
диција, консигнациона продажба на странска стока, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
туристичко агенциски услуги, сообраќајно агенциски 
услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските кои ќе 
настанат во правниот промет со трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Друштвото го застапува и преставува во внатреш-
ното и надворешното работење управителот Пешевски 
Стеван, без ограничување. 

Во надворешниот промет друштвото го застапува 
без ограничувања и застапникот Папамицхаил Дими-
триос од Солун. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2264/ 
97. : (130) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1455/97, на регистарска влошка бр. 3-
02001126-000-03, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговското друштво за производство, промет 
и инженеринг на информативни системи МП КОМП-
ЈУТЕРИ на Паком Компјутери и др. д.о.о. ул. „Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 15, ком Скопјанка, среден блок, 
галерија лок. 147/1, Скопје. 

Друштвото го основаат основачите Претпријатие за 
промет и инженеринг за информативни системи „ПА-
КОМ КОМПАНИ" д.о.о. Скопје и Претпријатие „МА-
КЕДОНСКИ ПЕРИФЕРИИ - ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕ-
ТАЧИ" Солун. 

Дејности: 0117210, 070111, 011723, 011729, 011730, 
011941, 011949, 011990, 013400, 070112, 070113, 070114, 
070-121, 070122/0702110, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090122, 090132, 090139, 110302, 110309, 110403, 
110404, 110611, 110901, 110905, 110909, 070310, 070320, 
застапување на странски лица, продажба на стоки во 
консигнациони складови, посредување, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Ангеловски Жарко, управител без ограничувања, 
застапник во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1455/ 
97. (131) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2632/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001106-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговец-поединец на ТП Колонију „МИКИ-98" Ла-
зова Петре Милева, ул. „Петре Алчев" бр. 59, Велес. 

Дејности: 070114. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Лазова Милева, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2632/ 

97. (132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2600/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001089-000-09, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговецот-поединец ТП „НИКО-2" за угостителство 
Димов Анѓел Никола, ул. „Лазо Осмаков" бр. 31, Ве-
лес. 

Дејности: 080121. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Димов Никола, управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2600/ 

97. (133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2579/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001085-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговец-поединец на Киоск „МОН-ЖАН" Нацева 
Александар Лорета, ул. „Маршал Тито" бр. 106, Велес. 

Дејности: 070129, 070114. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Нацева Лорета, управител, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2579/ 

97. (134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2661/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001122-000-06, го запиша во судскиот регистар осно-
ваното на Т.П. за такси превоз „АНЏЕЛО" Енвер Јо-
нуз Бектешов, ул. „Скупи 12" бр. 5, Скопје. 

Основач: Енвер Јонуз Бектешов од Скопје со при-
јава од 11.12.1997 година. 

Дејности: 060602, 060601. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување Енвер Јонуз Бекте-

шов, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2661/ 

97. (135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2623/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001129-000-01, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговското услужно друштво „ЕУРОКОН-
ТАКТ" д.о.о. извоз-увоз, „Риза Компани Еурокон-
такт", ул. „Партизански одреди" бр. 143, Скопје. 

Друштвото е основано од страна на Приватното 
услужно трговско претпријатие извоз-увоз „РИЗА 
КОМПАНИ - ЕУРОКОНТАКТ" п.о. од Приштина, 
СР Југославија, ул. „Видовденска" бр. 20, Приштина. 

Управител на Друштвото е лицето Најкова Сузана 
од Скопје. 

Дејности: 011091, 011092, 011093, 011099, 011211, 
011212, 011219, 011231, 011231, 011291, 011292, 011299, 
011430, 011521, 011522, 011920, 011930, 011941, 011949, 
012111, 012112, 012120, 012130, 012141, 012142, 012201, 
012202, 012310, 012321, 012322 , 012323 , 012324, 012410, 

012421, 012429, 012701, 012702, 012703 , 012810, 012820, 
012830, 013050, 013060, 013091, 013099, 013901, 013902, 
013903, 030003, 050302, 060501, 060502, 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, 080111, 080112, 080190, 
080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 
090129, 090131, 090132, 090133 , 090139, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183, 
090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110201, 110202, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110405, 110406, 110902, 110903, 110905, 
110909, 070301, 070320, надворешна трговија со пре-
хранбени и ^прехранбени производи, посредување, ре-
експорт, консигнација, застапување на странски 
фирми, лизинг, приредување на меѓународни саеми и 
изложби. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2623/ 
97. (136) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1170/97, на регистарска влошка бр. 1-13236-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на овластеното 
лице и дополнување на дејноста во Претпријатието за 
приватна сопственост за производство и трговија на 
големо и мало извоз-увоз „ИНМАРК" п.о. Кочани со 
седиште на ул. „Никола Вапцаров" бр. 6-1/2-3 во Ко-
чани. 

Дополнување на дејностите: 0124, 01242, 012421, 
012429, 0130, 01301, 013010, 01302, 013021, 0134, 013400, 
0501, 050100, 05031, 050302, 0901, 090110, 09012, 090112, 
090123, 090124, 090129, 09013, 090131, 090139, 110402, 
110403, 110404, 110903. 

Се запишува: Љупчо Захариев - директор и застап-
ник со неограничени,овластувања. 

Се брише: Љубица Димитрова - директор и застап-
ник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 1170/97. 
(123) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1174/97, на регистарска влошка бр. 1-9442-0, го за-
пиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста 
во Производното услужно и трговско претпријатие на 
големо и мало увоз-извоз „АВТО СТОП" п.о. Штип 
ул. „Корушка" бр. 13. 

Со одлука на претпријатието се врши проширување 
на дејноста на претпријатието со следното: 06502, 
060601, 060602, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 1174/97. 
(124) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1159/97, на регистарска влошка бр. 1-*5136-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на седиштето, 
промената на оснивачот и промената на овластеното 
лице за застапување. 

Трговско претпријатие „КОВЕРТ - КОМЕРЦ" 
Увоз-извоз Радовиш п.о. ул. „Калу зл иска" бр. 11. 

Трговско претпријатие „КОВЕРТ - КОМЕРЦ" увоз 
- извоз Радовиш ул. „Дојранска" бр 11 п.о. изврши 
промени во седиштето, промена на оснивачи со истапу-
вање и пристапување, и промена на овластеното лице 
за застапување. 

Промените се состојат во следното: 
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Трговско претпријатие „КОВЕРТ-КОМЕРЦ" увоз-
извоз Радовиш п.о. со ново седиште на ул. „Калузли-
ска" бр. 11. 

Од оснивач истапи; Ристова Роза од Радовиш, а за 
нов оснивач пристапи Бајрамова Магбуле од Радовиш. 

Од Директор е разрешен и од Застапник се брише во 
внатрешниот и надворешно трговскиот промет Ристова 
Роза, 

За нов директор е именувана и за застапник се запи-
шува во внатрешниот и надворешниот промет Бајра-
мова Магбуле со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 1159/97. 
(125) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1142/97, на регистарска влошка бр. 1-574-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на овластеното 
лице во Општественото претпријатие ЗИК „БРЕГАЛ-
НИЦА" - Виница. 

Се брише: застапникот ВД. Директор Стојан Ри-
стовски во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет со неограничени овластувања. 

Се запишува: Љубомир Стојковски Директор во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет со нео-
граничени овластувања. 

Пречистен текст: Љубомир Стојковски директор во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 1142/97. 
(126) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 927/97, на регистарска влошка бр. 1-4707-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на називот, при-
стапување на основач и проширување на дејноста во 
Медната конфекција „ДЕРБИ ТЕКС" п.о. увоз-извоз 
Штип ул. „Хо Ши Мин" бр. 18. 

Досегашната фирма на претпријатието: Претприја-
тие во приватна сопственост за трговија на мало и го-
лемо и мало и увоз - извоз „ДЕРБИ-КОМЕРЦ" п.о. 
Штип. 

Се менува и гласи: Модна конфекција „ДЕРБИ 
ТЕКС" п.о. увоз-извоз Штип ул. „Хо Ши Мин" бр. 18. 

Кон претпријатието пристапува лицето Виктор Дер-
бов од Штип ул. „Хо Ши Мин" бр. 18. 

Односот помеѓу стариот и новиот основач е 50 : 50. 
Претпријатието се проширува со следните дејности: 

012622, 012623, 012624, 090122. 
Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 927/97. 

(127) 
Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 

бр. 869/97, на регистарска влошка бр. 1-178-0, го за-
пиша во судскиот регистар усогласувањето со законот 
за јавно претпријатие. 

Комунално Јавно Претпријатие „Водовод" - Кочани 
ул. „Иван Милутинови«:" бр. 64 - Кочани. 

Усогласување со Законот за Јавни претпријатија. 
Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 869/97. 

(128) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1094/97, на регистарска влошка бр. 1-1676-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицето овла-
стено за застапување во Друштвото со ограничена од-
говорност - поледелство „ЕРЏЕЛИЈА" е. Ерџелија -
Св. Николе. 

Промена на лице овластено за застапување Јакимов 
Димитар - вд директор со неограничени овластувања во 
надворешно трговското работење. 

Се разрешува досегашниот Директор Постолов Тра-
јан. 

Од Основниот суд Штип - Штип, Срег. бр. 1094/97. 
(129) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1196/97 на регистарска влошка бр. 1-12023-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основаното на Претприја-
тие за трговија и транспорт „Минден" увоз-извоз П. О. 
ул. „11-ти Октомбар" бр. 4 Берово. 

Поранешниот директор Андовска Елена се брише а 
се запишува Андовски Драги. 

Од Основниот суд во Штип - Штип, Срег. бр. 1196/97 
(не ) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1181/97 на регистарска влошка бр. 1-58-0 ја запишал 
во трговскиот регистар основањето на Претпријатие за 
Комунални дејности „Брегалница" со ц. о. Делчево. 

Дејности: 1003, 100310, 100320, 100350, 100351, 
100352, 100390, 100391, 100392, 100102, 100103. 

Споредни дејности: 0901, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132, 090140, 090202, 012513, 012522, 012691, 
050100, 050201, 060301, 050302, 050202, 07011, 070120, 
070123, 070124, 070126, 0801, 080123, 080190. 

Од Основниот суд во Штип - Штип Срег. бр. 1181/97 
(117) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1186/97 на регистарска влошка бр. 1-8696-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основаното на Претприја-
тие на големо и мало „РАКИТИНА" експорт-импорт 
п.о. е. Разловци Делчево. 

Основач: Малиш Митревски од М. Каменица истапи 
од претпријатието, а за основач пристапува Киро Ко-
вачки од е. Разловци. 

Досегашното име на фирмата и седиштето гласи: 
Производно услужно трговско претпријатие на големо 
и мало увоз извоз „ДАНВИ ПРОМ" п.о. М. Каменица 
ул. „Каменичка" - 3 а се менува името и адресата во 
седиштето и гласи: Производно услужно трговско прет-
пријатие на големо и мало „РАКИТИЋА" експорт-
импорт п.о. е. Разловци - Делчево. 

Малиш Митревски е разрешен од функциите дирек-
тор и застапник во надворешно трговскиот промет со 
неограничени овластувања во застапувањето е назна-
чен Киро Ковачки од е. Разловци Делчево. 

Од Основниот суд Штип - Штип, со решението 
Срег. бр. 1186/97 (118) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1200/97 на регистарска влошка бр. 1-2853-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основањето на Претприја-
тие во приватна сопственост за производство, промет и 
услуги, извоз, увоз „РАЗНОПРОМ" п.о. ул. „Вера Јо-
циќ" бр. 52 Делчево. 

Јанакиевски Зоран од Делчево, ул. „Вера Јоциќ" бр. 
52, Л. К. бр. 35525 ОВР Делчево и ЕМБГ1503968492506 
се разрешува од функциите директор на претпријати-
ето и застапник во надворешниот промет со неограни-
чени овластувања. 

Јанакиева Ленка од Делчево, ул. „М. Тито" бр. 106/ 
12, Л. К. бр. 24642 ОВР Делчево и ЕМБГ1101948497500 
се назначува за директор на претпријатието и застап-
ник во надворешниот промет со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, со решението 
Срег. бр. 1200/97 (119) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1184/97 на регистарска влошка бр. 1-9955-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основаното на Претприја-
тие за трговија и зидраско-молерски услуги „ИГО-КО-
МЕРЦ" експорт-импорт п.о. е. Ангелина бр. 33 Васи-
лево. 
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Досегашниот директор и застапник на претпријати-
ето во надворешно трговскиот промет Митрев Игор се 
брише. За нов директор и застапник во надворсшно-
трговскиот промет на претпријатието се запишува Ми-
тров Далибор од е. Ангелци. 

Миртов Далибор-директор со неограничени овла-
стувања и застапник во надворешно трговскиот промет 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, со решението 
Срег. бр. 1184/97 (120) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срсг. 
бр. 1179/97 на регистарска влошка бр. 1-1188-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основаното на Претприја-
тие во приватна сопственост за трговија на големо и 
мало и услуги увоз-извоз „ЕВА" п.о. е. Заропинци Про-
биштип. 

Дополнување на дејност со: Меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

Досегашното седиште ул. Цвета Јовановска бр. 36 
Штип се менува и гласи: е. Заропинци Пробиштип. 

Пристапува: Јовановски Томислав мб. 
2110953420004 е. Карпош 402 бр. 17 Куманово. 

Од Основниот суд Штип - Штип, со решението 
Срег. бр. 1179/97 (121) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението Срег. 
бр. 1176/97 на регистарска влошка бр. 1-5847-0 ја запи-
шал во трговскиот регистар основаното на Претприја-
тие за производство и трговија на големо и мало, увоз-
извоз „АГРОМАК" п.о. Радовиш ул. „22 Октомври" 3/ 
1-8 . 

VДејности: 070132, 070219, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070260, 080190, 090121, 090132, 110109, 110903, 
011820, 060101, 060602, 030003, 070227, 020201, 020202. 

Основач на ППС „Динер - Проми Радовиш Ристов 
Костадин истапува од основач на претпријатието. За 
основач на претпријатието пристапува Зоранчо Крстев 
од Радовиш. Се разрешува Директорот на ППС „Ди-
нер-Пром" Радовиш Ристов Костадин, а за Директор се 
именува Зоран Крстев од Радовиш истото лице се овла-
стува* и за застапник во надворешно-трговски промет. 

Се менува досегашното име и седиште на претприја-
тието: Претпријатие за занаетчиство и трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз „Динер-Пром" п.о. Радовиш 
ул. „Дојранска" бр. 6 и во иднина ќе гласи: Претприја-
тие за производство и трговија на големо и мало, увоз-
извоз „АГРОМАК" п. о. Радовиш ул „22 Октомври" 3/ 
1-8. 

Од основниот суд Штип - Штип, со решението Срсг. 
бр. 1176/97 (122) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1199/97, на регистарска влошка бр. 1-7534-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за трговија „САХАРА" П.О. увоз-из-
воз Струмица ул. „5-ти Ноември" бр. 27. 

Се проширува дејноста на Претпријатието и тоа: 
060601 - превоз на патници' во градскиот и приград-
скиот сообраќај, 
060602 - превоз на патници со такси автомобили. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1199/97. (108) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1180/97, на регистарска влошка бр. 1-11779-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, адреса, 
истапување и пристапување, проширување и промена 
на овластено лице на Претпријатието за произвбдство и 
промет „АМАРЕТА" п.о., ул. „Сремски фронт" 10/2, 
Штип. 

Промена на фирма, адреса, истапување и пристапу-
вање на нов основач, проширување на дејност, промена 
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на овластено лице и на лицето овластено за застапу-
вање во надворешно трговскиот промет на: 

Претпријатието за услуги и промет „МВ КОНСАЛ-
ТИНГ" п.о. Штип, ул. „Широк дол" 15/8, Штип. 

Се запишува: Претпријатие за производство и про-
мет „АМАРЕТА" п.о., Штип, ул. „Сремски фронт" 10/ 
2, Штип. Скратен назив: „АМАРЕТА" п.о. Штип. 

Се брише: Претпријатие за услуги и промет „МВ 
КОНСАЛТИНГ" п.о., Штип ул. „Широк дол" 15/8, 
Штип; скратен називи на фирмата: „МВ КОНСАЛ-
ТИНГ" п.о. Штип, ул. „Широк дол" 15/8, Штип. 

Истапува Урошевиќ Владимир, основач и го повле-
кува основачкиот влог во вкупен износ од 300,00 (три-
ста) денари. 

Пристапува: Панева Маргарита од Штип, ул. „Срем-
ски фронт" 10/2, Штип вложува вкупно 300,00 (триста) 
денари, не одговара. 

Дејноста се проширува со: 012612, 012613, 012614, 
012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699. 

Се запишува Панева Маргарита - директор на Прет-
пријатието со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Се брише: Урошевиќ Владимир - директор на Прет-
пријатието со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Се запишува: Панева Маргарита - директор на 
Претпријатието со неограничени овластувања во заста-
пувањето во надворешно трговскиот промет. 

Се брише: Урошевиќ Владимир - директор на Прет-
пријатието со неограничени овластувања во застапува-
њето во надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1180/97. (109) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1202/97, на регистарска влошка бр. 1-12736-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Производно прометно претпријатие „ДАНИ-КО-
МЕРЦ", експорт-импорт, п.о. Пехчево, улица „Стра-
хил Кујунџиски" бр. 6 Пехчево. 

Се брише: Дана Миовска од Пехчево, ул. „Страхил 
Кујунџиски" бр. 6. 

Се запишува: Кирил Миовски од Пехчево, ул. 
„Страхил Кујунџиски" бр. 6, овластен потписник и за-
стапник - директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1202/97. (НО) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1193/97, на регистарска влошка бр. 1-9157-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатието за услуги и промет на големо и мало 
„ЏИМИ - ПОМЛАДИОТ" увоз-извоз со п.о. Св. Ни-
коле, ул. „Кочо Рацин" бр. 53. 
110903 - книговодствени услуги, 
110909 - други неспомнати услуги, 
060602 - превоз на патници со такси автомобил, 
090209 - други лични услуги и услуги во домаќинството. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1193/97. (111) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1204/97, на регистарска влошка бр. 1-10103-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на основач и овл. лице 
на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-
извоз „ПАЛ-ТРЕИД" п.о. Штип ул. „Булевар ЈНА" бр. 
28/13. 

Ванчо Коцев од Штип пристапува како основач на 
Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-из-
воз „ПАЈ1-ТРЕИД" п.о., Штип, ул. „Булевар ЈНА" бр. 
28/13. 

Павлина Делипетрова од Штип стапува како осно-
вач на претпријатието, не повлекува средства. 

Павлина Делипетрова од Штип се разрешува од 
должноста директор на Претпријатието за трговија на 
големо и мало „ПАЛ-ТРЕИД" п.о., Штип. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јануари 1998 
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За директор на претпријатието се именува Ванчо 
Коцев од Штип ул. „19 бригада" бр. 13, со неограни-
чени овластувања. 

За застапник во надворешно трговското работење 
се именува Ванчо Коцев од Штип, ул. „19 бригада" бр. 
13 со неограничени овластувања. 

Делипетрова Павлина се брише. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1204/97. (112) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1195/97, на регистарска влошка бр. 1-165-0, го запиша 
во судскиот регистар усогласувањето со Законот за ос-
новно образование на Основното училиште „Никола 
Карев" - П.О. Кочани. 

Усогласување со Законот за основно образование. 
Усогласување на Централното основно училиште 

„Никола Карев" п.о. Кочани со Законот за основно 
образование. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1195/97. (113) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1205/97, на регистарска влошка бр. 1-583-0-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Акционерско друштво „ЈАКА-80" ц.о. - Радовиш, ул. 
„Маршал Тито" бр. 2 - Радовиш. 

Проширување на дејноста на Акционерското друш-
тво „ЈАКА-80" ц.о. Радовиш и тоа: 060501 - превоз на 
патници во друмскиот сообраќај, 060502 - превоз на 
стока во друмскиот сообраќај, 060503 - услуги во друм-
скиот сообраќај, 070224 - градежен, санитарен и инста-
лационен материјал, 070225 - хемиски производи, бои и 
лакови, 070226 - хартија, канцелариски материјал и 
прибор, 070227 - лекови и санитетски матер., 110303 -
комерцијални работи на остварување на функцијата на 
промет на стоки и услуги, 110901 - услуги на контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоки, 110903 - книго-
водствени услуги, 110905 - услуги на обработеа на пода-
тоци. 

Во надворешниот промет, меѓународен транспорт и 
шпедиција на стоки и патници во друмски©? сообраќај, 
застапување, посредување и консигнациоии продав-
ници и складови. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 12®#97. (114) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1198/97, "на регистарска влошка бр. 1-9846-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на називот на Прет-
пријатието за трговија и услуги „ЌИМА* п.о. увозг 
извоз е. Добрејци бр. 302, Струмица. 

Досегашниот назив на претпријатието Трговско 
претпријатие „ТЕР-КОМ" п.о. увоз-извоз е. Добрејци 
бр. 302 Струмица. 

Новиот назив гласи: Претпријатие за трговија и 
услуги „КИМА" п.о. увоз-извоз е. Добреви бр. 302 
Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1Ш/97. (115) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
628/97, на регистарска влошка бр. 6-03000704-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Таки Љубомир Стојалов, тп, Облешево. 

Фирма: Трговец поединец Таки Љубомир Стојил ов, 
тп. 

Седиште: Облешево. 
Дејности: 090121 - Поправка и одржување на друм-

ски моторни возила. 
Истапува во свое име и за сметка на фирмата. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Таки Стојил ов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 628/97. (100) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
626/97, на регистарска влошка бр. 1-03000702-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на јавно 
трговско друштво, Друштво за трговија и услуги 
„СПЕКТАР", увоз-извоз, Томе Мучев и др.јтд., 
ул.„Чедо Филиповски" бр. 5, Струмица. 

Основачи на друштвото се Томе Мучев и Саветка 
Мучева од Струмица. 

Седиште на друштвото е на ул.„Чедо Филиповски" 
бр.5, Струмица. 

Дејности: 013400, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070126, 070221, 070229, 070226, 
070250, 070190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090133, 
090209, 110302, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320, 
застапување, претставување, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови и малогрничен про-
мет со соседните држави. 

Директор и застапник на друштвото во надворе-
шно-трговскиот промет е Томе Мучев од Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 626/97. (101) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
598/97, на регистарска влошка бр. 1-03000674-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на дру-
штвото за услуги и трговија „КАКТУС", Игорчо 
Георгиев и др., јтд, ул. „Крум Вранински" бр. 17/а, 
Кочани. 

Фирма: Друштво за услуги и трговија „КАКТУС", 
Игорчо Георгиев и др., јтд, Кочани. 

Седиште: ул. „Крум Вранинци" бр. 17/а. 
Дејности: 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 

070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128 , 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070229, 070230, 090124, 090129, 030003, 
110309, 070310, 070320, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. 

За обврските сторени фо прометот со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

Основачите одговараат лично со целиот свој имот 
и солидарно. 

Игорчо Георгиев - управител, лице овластено за 
застапување на друштвото со неограничени овластува-
ња, во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 598/97. (102) 

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
1192/97, на регистарска влошка бр. 1-1616-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Акционерското друштво ЗИК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" 
д.о.о. во мешовита сопственост ул. „Блажо Сандев", 
е. Радање, Штип. 

" С е брише Борис Гаврилов, а се запишува Илчо 
Богданов - директор и застапник со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1192/97. 
(103) 

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
1177/97, на регистарска влошка бр. 1-421-0, ја запиша 
во Судскиот регистар промената на основач на Прет-
пријатието во општествена сопственост „ГРАДБА" 
ц.о., ул. „Климент Охридски" бр. 33, Струмица. 

Промена на основач со откуп на правното лице во 
текот на стечајната постапка и упис на нов вложувач 
- основач. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1177/97. 
(104) 
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Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
1178/97, на регистарска влошка бр. 1-4115-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието во приватна сопственост за трговија 
на големо и мало „БАРБИ" п.о., увоз-извоз, с.Турно-
во, Струмица. t 

Се брише Барабановски Митко, а се запишува Ба-
рабановска Горица како застапник без ограничувања. 

Овластен застапник без ограничувања е Барабанов-
ска Горица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1178/97. 
(105) 

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
1183/97, на регистарска влошка бр. 1-11307-0, ја запи-
ша во судскиот регистар промената на назив и овла-
стено лице на Претпријатието за трговија „БЕЗБЕД-
НОСТ-КОМЕРЦ" п.о., увоз-извоз, ул. „Кузман Јоси-
фовски" бр. 25, Струмица. 

Се врши промена на називот на фирмата и во идни-
на ќе гласи „СИГУРНОСТ-КОМЕРЦ-Б", п.о., увоз-
извоз, Струмица. 

Се разрешува поранешниот директор и застапник 
во надворешнот трговски промет Павлов Иле од Про-
биштип и се врши именување на директор и застапник 
во надворешно трговскиот промет на'лицето Петков 
Боте од Струмица. 

Директор и застапник во надворешно трговскиот 
промет има неограничени овластувања при застапува-
њето на претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1183/97. 
(106) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 609/97, на регистарска влошка бр. 1-685-000-03, 
МБС 03000685 1-03000685-000-03, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Друштво за производство, про-
мет и услуги Унипос-Којтд Петровиќ Љубомир и др. 
Експорт-Импорт Делчево, ул. „М. Тито" бр. 134. 

Друштвото е основано со Договор за основање на 
јтд бр. 01/97 од 11.12.1997 година, а основачи се: Петро-
виќ Љубомир од М. Каменица и Таушански Владо од 
Делчево. 

Дејности: 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 
011724, 011729, 050301, 050302, 060501, 060502, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126,070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070124, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 080190, 110909, 70310, 070320; малогра-
ничен промет со соседните држави; застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги; меѓународен 
транспорт на стоки и патници; услуги што се во врска 
со меѓународниот транспорт, како: меѓународна шпе-
диција, складирање, агенциски услуги во транспортот; 
привремен извоз, односно увоз на опрема под закуп -
лизинг; реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговараат содружниците лично и неограни-
чено солидарно, со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе го 
застапува Шутуш Александра од Делчево - управител 
на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот 
промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 609/97 
(15) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 641/97, на регистарска влошка бр. 6-716-000-01, 
МБС 03000716 6-03000716-000-01, го запиша во судскиот 
регистар уписот на .Трговец поединец Соња Атанас 
Белкова тп Струмица, ул. „Тимо Тренчев" бр. 58. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126,070127, 070128, 
070129, 070132. 

Овластен потписник Соња Атанас Белкова тп од 
Струмица ул. „Тимо Тренчев" бр. 58. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 641/97 
(94) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 833/97, на регистарска влошка бр. 1-708-000-01, 
МБС 03000708 1-03000708-000-01, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Производно трговско друштво 
„Феникс" Николов Ангелче ЈТД Штип, ул. Желез-
ничка бр. 6, Штип. 

Се врши соновање на Производно трговско друштво 
„Феникс" Николов Ангелчо ЈТД Штип со седиште на 
ул. Железничка бр. 8 Штип. Содружници се Николов 
Ангелче од Штип и Николова Оливера од Штип. 

Дејности: 012421, 012613, 012622, 012899, 012830, 
013021, 013022, 013050, 013072, 013073, 013074, 013121, 
013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070124, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070250, 080190, 080201, 080202, во надворешно 
трговското работење ќе ги обавува следните дејности: 
070310, 070320, посредување и застапување на странски 
фирми. За управител се именува Николов Ангелчо со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 833/97 
(95) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 604/97, на регистарска влошка бр. 6-680-000-01, 
МБС 03000608 6-03000680-000-01, го запиша во судскиот 
регистар упис на ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ БИЉАНА 
ЈОВАН БОШНАКОВСКА ТП - БЕРОВО, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 129. 

Основач: Божнаковска Биљана од Берово, ул. 
„Моша Пијаде" бр. * 129, л.к. бр. 42922 и ЕМБГ 
0806972496507 од ОВР - Берово. 

Дејности: 0701, 070114, 070121, 070123, 070126, 
070128, 070129, 070132. 

Одговорност: неограничени овластувања, лично со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник: Бошнаковска Биљана. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 604/97 

(96) 
г, 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 623/97, на регистарска влошка бр. 6-699-000-03, 
МБС 03000699 6-03000699-000-03, го запиша во судскиот 
регистар упис на Трговец поединец Душан Иван Кацев-
ски тп., Ново Село, општина Ново Село, ул.. Благој 
Мучето бр. 7. 

Дејности: 013021, 013022. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува во 

свое име и за сметка на фирмата, за своите обврски 
одговара лично и со целиот свој имот, 6владен потпис-
ник е лицето Душан Нацевски со ЈЖ. 198386 и МБ. 
0208960460006 издадена од МВР - Струмица, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 623/97 
(97) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 597/97, на регистарска влошка бр. 6-673-000-01, 
МБС 03000673 6-03000673-000-01, го запиша во судскиот 
регистар упис на Трговец поединец Стојка Добривој 
Коцева тп Радовиш, ул. Вардарска бр. 97. 

Основач - овластен потписник Коцева Стојка. 

v 
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Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 
070114, 07012, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 
070150. 

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 597/97 
(98) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 625/97, на регистарска влошка бр. 1-701-000-03, 
МКС 030007011-03000701-000-03, го запиша so судскиот 
регистар основањето на Друштво за производство на 
мебел и трговија Интер мебел Стојко Петков и др. јтд 
Струмица, ул. Мито Хаџивасилев бр. 61/5. 

Основачи: Стојко Петков од Струмица, ул. Мито 
Хаџивасилев бр. 61/5 со ЛК 219376 и МБ 2205953460007 
и Марија Петкова од Струмица, ул. Мито Хаџивасилев 
бр. 61/5 со ЛК 139904 и МБ 1609953465041, одговараат 
лично и солидарно неограничено со целиот свој имот. 

Дејности: 0123, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 011390, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126,070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 0702, 070211, 
070212, 070213, 070124, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 0703, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трето лица, Друштвото одго-
вара, настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет одговара 
со целокупниот свој имот. 

Ј1ице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Стојко Петков, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 625/97 
(99) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 640/97, на регистарска влошка бр. 6-715-0-0-0-
01, го запита во трговскиот регистар трговецот поеди-
нец Зујчка Бошко Гогова тп, ул. „Битолска" бр. 21, 
Струмица. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132. 

Овластен потписник е Зучка Бошко Гогова. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 640/97. (8) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 603097, на регистарска влошка бр. 1-679-000-
09, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јавно трговско друштво за услуги, производство и трго-
вија на големо и мало Коми Михајлова Сузанка и др. јтд 
Радовиш, ул. „Илија Алексов" бб. 

Дејности: 011941, 011949, 012142, 012201, 012321, 
012421, 013021, 013030, 013042, 013050, 013119, 013121, 
030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 080201, 090121, 090202, 090209, 
110109, 110309, 110909, 070310, 070320, Меѓународен 
транспорт на стоки и патници. Застапување на стран-
ски фирми, Реекспорт, Продажба на стоки на консигна-
циони скалови. 

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

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 603/97. (9) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 611/97, на регистарска влошка бр. 6-687-00-09, 
го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец 
Дарко Трајчо Георгијев тп, ул. „Пиринска" бр. 75 Д -
Штип. 

Дејности: 080190 - други угостителски услуги, кафе-
ани, крчми, бифиња, барови и слично. 

За остварениот профит и чистата добивка од рабо-
тењето и нивната распределба одлучува трговецот по-
единец. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник на фирмата е Георгиев Дарко 
од Штип. 

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 611/97. 
(10) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 608/97, на регистарска влошка бр. 6-684-000-
06, го запиша во трговскиот регистар трговецот поеди-
нец Сашко Стоје Паневски тп, Св. Николе ул. „Кичев-
чанка" бр. 19. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник е Сашко Паневски. 
Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 608/97. 

(И) 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

Трег.бр. 602/97, на регистарска влошка бр. 1-678-000-
01, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јавното трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „Ел-Ем" Горѓе 
Валаков и др. јтд Радовиш ул. „1-ви Мај" бр. 24. 

Дејности: 012421, 013021, 013030, 013042, 013050, 
013119, 013121, 030003, 050301, 050302, 060502, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 
090201, 090209, 110109, 110309, 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320, - застапување на странски фирми, реек-
спорт, продажба на стоки на консигнациони складови. 

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

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 602/97. 
' (12) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 622/97, на регистарска влошка бр. 6-698-000-
01, го запиша во трговскиот регистар трговецот поеди-
нец Лида Стојан Ѓеорѓиевска т.п. Делчево, ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 7. 

Основач: Лида Георгиевска. 
Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070129, 
070131, 070132, 070140. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара со 
целиот свој имот. 

Овластен потписник е Лида Георгиевска. 
Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 622/97. 

(13) 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

Трег.бЈ). 621/97, на регистарска влошка бр. 1-697-000-
01, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ЈТД на производното трговско и услужно друштво 
„Техно-стил" Димитров Мијалчо ЈТД Штип, ул Борис 
Крајгер" бр. 20/4 Штип. " к 
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Се врши обновување на,ЈТД и тоа Производно 
трговско и услужно друштво „Техно-стил" Димитров 
Мијалче од Штип. Содружници во друштвото се Дими-
трова Елена од Штип и Димитров Мијалче од Штип. 

Дејности: 011710, 011721, 011723, 011729, 011741, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127 , 070128 , 070129, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213, 070214 , 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070250, 090131, 090132, 090133,090139, 110309, во надво-
решното трговско работење ги обавува следните дејно-
сти 070310, 070320, посредуваа и застапувало на 
странски фирми. 

За управител на друштвото се именува содружникот 
Димитров Мијалче со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, трег.бр. 621/97. 
(14) 

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
1185/97, на регистарска влошка бр. 1-2403-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на назив на Трговско-
то претпријатие „КОКО-МЕДИС" п.о., увоз-извоз, 
ул.„Стив Наумов" бр.60, Струмица. 

Се менува називот „КОКО-ПРОМ" и сега гласи: 
Трговско претпријатие „КОКО-МЕДИС", п.о., увоз-
извоз, ул.„Стив Наумов" бр.60, Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1185/97. 
(107) 

Основниот суд во Штип со решението Срег. бр. 
637/97, на регистарска влошка бр. 1-03000712-000-01, 
го Запиша во судскиот регистар основањето на ЈТД, 
Производно трговско друштво „ТИФИ", Филипов То-
дор, ЈТД, ул. „Никола Чаулев" бр. 4, Штип. 

Содружници се Филипов Тодор и Филипова Нико-
лина од Штип. 

Дејности: 012421, 012622, 012699, 012820, 012810, 
013021, 013022, 013072, 013073, 013074, 013121, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125,1070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070211; 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
080190, 070310, 070320. 

За управник со неограничени овластувања се име-
нува Филипов Тодор. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 637/97. (1) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
619/97, на регистарска влошка бр. 6-03000695-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Николина Ѓорѓи Петрова, т.п., ул. „Искра" 
бр. 12, Кочани. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 
070140. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и, за сметка на фирмата. 

За своите обврски во правниов промет со трети ли-
ца трговецот поединец одговара лично, со целиот свој 
имот. 

Николина Петрова - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 619/97. (2) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
635/97, на регистарска влошка бр. 6-03000710-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Асан Таир Исмаилов, тп, ул.„Пиринска" 
бр.83, Штип. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 07011, 
070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070132. 

Основач и овластен потписник е Асан Исмаилов од 
Штип. 

Во вршење на дејноста спрема трети лица истапува 
во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските 
сторени во тој промет одговара лично со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 635/97. (3) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
634/97, на регистарска влошка бр. 6-03000709-000-06, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Самохин Димитар Игор, тп, ул.„Александар 
Македонски" бр. 11/13, Радовиш. 

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602. 
Овластен потписник е Самохин Игор од Радовиш. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 634/97. (4) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
642/97, на регистарска влошка бр. 6-03000717-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Ѓорѓиева Огнан Невена, тп, Виница. 

Основач: Ѓорѓиева Огнан Невена од Виница. 
Дејност: 110903 - Книговодствени услуги. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Лице овластено за застапување, овластен потпи-
сник е Ѓорѓиева Невена. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 642/97. (5) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
620/97, на регистарска влошка бр. 1-03000696-000-06, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец, Друштво за услуги, производство и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз, „НО-ФИ", Но-
ве Васев и др. јтд, е.Подареш, општина Подареш. 

Дејности: 011949, 012142, 012201, 012321, 012421, 
01262, 012623, 012820, 013021, 013030, 013042, 013050, 
013099, 013121, 013010, 020110, 020140, 030003, 050100, 
050301, 050302, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190. 090121, 090123, 090129, 
090133, 090201, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, застапува-
ње на странски фирми, продажба на консигнациони 
складови. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешен трговски промет е Нове Васев - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 620/97. (6) 

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 
639/97, на регистарска влошка бр. 6-03000714-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Силвана Ванчо Стоичкова, тп, Струми-
ца. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132. 
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Овластен потписник е Силвана Ванчо Стоичкова 
од Струмица. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара 
со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 639/97. (7) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението Срсг. 
бр. 159/98, на регистарска влошка бр. 1-18739-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената во Претприја-
тието за производство и трговија на големо и мало 
„Бодис" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. 
2786., со следните податоци: Се брише стар текст: Ли-
вриниќ Александра, без ограничување, а се запишува 
Ливриниќ Бојка, директор, без ограничуваа. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 159/98. 

(1511) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 

решението на О В О Ј суд Ст.бр. 563/96 од 25.X1I.1997 
година се констатира дека програмата за финанси^и 
сопственичка трансформација на ЗПТП "Црвени 
Брегови" - Неготино донесена од Управниот одбор е 
прифатена на рочиштето од 25.XIL 11997 година од 
доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од 
половината на побарувањата на сите доверители, 
според која програма ЗПТП "Црвени Брегови" -
Неготину се организира во Акционрско друштво, а 
побарувањата на доверителите се трансформираат во 
траен влог. 

Се одобрува програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на ЗПТП "Црвени Брегови" -
Неготино поднесена од Управниот одбор. 

Марките во програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансаформација на ЗПТП "Црвени Брегови" -
Неготино, имаат правно дејствие према сите дове-
рители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (476) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието. Ст.бр.4/97 од 21.IV.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУТ "Холидаи 
ИНИ" од Тетово, ул. "105" бр. 19. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од 
Тетово, ул."Б.Стефановски" бр. 8. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 'година, во 12,15 часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (477) 

Основниот суд во Тетдво, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.248/97 од 08.XII.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТ "Ени" од е. До-
барце. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. . 

За стечаен управник е одреден Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побаруван,а 
се закажува на 26.11.1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 60 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (478) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 33/96 од 05.1.1998 година, стечајната пос-
тапка над ПОС "Прима" од Кочани се запира. 

Решението да се објави во "Службен весник на 
Р.Македонија" и на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд во Кочани. (479) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.59/97 од 22.XI1.1997 година е отворена 
стечајна постапка на должникот Претпријатие во 
општествена сопственост за производство и услуги 
Ветеринарна станица "Песјак" од Македонски Брод. 

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија 
ири ово] суд. 

За стечаен управник е одреден Левко. Смилески, од 
Македонски Брод,ул."4-ти Јули"бр. 10,телефон 75-126. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
дош овите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 11,30 часот, во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во кичево. (480) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со реше-
нието Ст. бр.242/97 од 17.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка према должникот Претпријатие за 
тр! овија на големо и мало "Цуцул" од Охрид. 

За стечаен судија е одредена Владо Крлески, судија 
п р и О В О Ј с у д . 

За стечаен управник е одреден Сашо Завојчески од 
Охрид, ул."Македонски просветители" бб,телефон 24-
852. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги [пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до'стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.Ш. 1998 година, во 11,00 часот, во 
сала број 1 во Основниот суд - Охрид. 

Од Основниот суд од Охрид. (481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр-. 1160/96 од 19.XI.1997 година е 
отворена стечајна постапка "над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "Аутограна-Комерц" од 
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Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр.31/3-5, со жиро сметка 
40100-601-191794 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зе кир и ја, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје, бул."Видое Смилевски-Бато" бр. 73/2-2,теле- т 

фон 431-278 и 120-118. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
.се закажува на Тб.11.1998 година, во 8,40 часот, во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. - (636) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со -
решението Ст.бр. 1309/96 од 01.Х.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТТ 
"Римал" од Скопје, ул. "1010" бр.9, со жиро сметка 
40120-601-165031 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје, бул."Видое Смилевски-Бато" бр. 73/2-2,теле-
фон 431-278 и 120-118. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.11.1998 година, во 11 часот, во соба 
број .45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (637) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
50/97 од 17.XIL1997 година над ПП "Бома" , ул."Р. 
Делчева" бб - Битола отвори стечајна постапка но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (641) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
410/97 од 01.XI1.1997 година над ГШ 'Тац-Транс", е. 
Кравари - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи, и со решение Ст.бр. 69/97 од 
26.XI.1997 година над ПГ1 "Среќна Звезда", е. Лисолај 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (642) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
250/97 од 27.XI.1997 година над ПП "Сончев Здрак", 
улица "Ило Џукановски" бб - Битола отовори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со 
решение Ст.бр.110/97 од 27.XI.1997 година над ГШ 
"Лимато" ул."Охридска" бр. 251 - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (643) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.100/96 од 25.IX.1997 година е отворена 

стечајна постапка над ТК "АД Снитекс" од. Свети 
Николе. 

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Владица Донева -
дипломиран еконимист од Свети Николе, ул. "Сут-
јеска" бр. 10. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.11.1998 година, во 10 часот, во сала 
број 3 во овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. (644) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието на овој суд Ст.бр.87/96 од 06.1.1998 година се 
поведува постапка за присилно порамнување во 
стечај, пад должникот ТП "Интертранс-ГВ" во стечај, 
од Гостивар, со предлог: должникот утврдените 
побарувања на доверителите да ги исплати во висина 
од 50% за една година, а времето да тече од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања према должникот во рок од 30 дена по 
објавување на огласот во "Службен.весник на РМ" до 
стечајниот совет на овој суд со пријави во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да 
гп намират долговите спрема ТП "Интертранс" од 
Гостивар, во стечај без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побару-
вања и за побарувањето се закажува за 27.11.1998 го-
дина во 12,00 часот, сала број И на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (744) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението' Ст.бр.822/96 од 25.ХПЛ996 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "Интер-Скоч" од Скопје, 
ул. "Видое Смилевски" бр.81/3. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скопје, ул."Бахар Моис" бр. 1-а,телефон 366-087. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
допишите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.11.1998 година, вb 1 lt20 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (770) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2194/97 од 23.XII. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППП "Боринг" 
ЦО од Скопје, ул. "Методиј Митевски" бр.8-V-13 

За стечаен судија е одреден^ Лина Петровска, 
судија при овој суд. 
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За стечаен управник е одреден Ристе Ѓорѓовски од 
Скол јс,ул .''Црвена Армија"бр. 10/1-2,телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.IJ.1998 година, во 11,30 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 589/96 од 15.IX.1997 година, е 
заклучена стечајната постапка над должникот ИПУ 
"Диамак" - Скопје, ул. "М.Х.Јасмин" бр. 20 и жиро 
ј ме тк а број 40100-601-275273. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (^75) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 487/96 од 10.XI. 1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот "Сервис 
РИЗ" - Скопје, ул."Мито Х.Јасмин" бр. 6, жиро сметка 
40100-601-94157. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при О В О Ј 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (776) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.805/96 од 29.Х.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППУ 
"Мино-Комерц"увоз-извоз П.О. од Скопје, ул. "Јане 
Сандански" бр.54/Ш-2, со жиро сметка 40100-601-
203544. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од 
Скопје, ул."Пелистерска" бр. 1/2-7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 10,20 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (783) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението на овој суд Н.Ст.бр. 536/96 од 09.1.1998 
година се заклучува стечајната постапка над сте-
чајниот должник Трговско претпријатие "Динопром" 
ЦО експорт-импорт - Скопје со седиште на 
ул."Цветан Димов" бб и број на жиро сметка 40100-
601-56094. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Оснивниот суд Скопје II - Скопје. (788) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со реше-
нието на овој суд Ст.бр. 10/96 од 12.1.1998 година отво-
рена е постапка за присилно порамнување према 
стечајниот должник во ПОС "Бродчанка" во стечај »од 
М.Брод, на начин што должникот од утврдените поба-
рувања на доверителите да им исплати висина од 50% 
во рок од 1 година без камата, а времето да тече од 
денот на склучување на присилното порамнување. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавување на огласот во "Службен весник 
на РМ" до стечајниот совет во Основниот суд Јзо 
Кичево во два примероци со приложени докази и 
вирманска уплата на такса од 600 денари на сметка 
број 41100-840-018-3338. 

Се закажува рочиште за утврдување на пријаве-
ните побарувања на доверителите и гласање по пред-
логот за присилно порамнување за 20.11.1998 година во 
12 часот во Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (789) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст.бр. 155/97 од 17.XII. 1997 година е отво-
рена сте ма] на постапка над должникот ТП "Плац" од 
Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 165. 

За стечаен судија е одреден Ванчо Мендизов, судија 
при ово) суд. 

За стечаен управник е одредена Билјана Андонова 
Стефанова од Богданци,ул."Маршал Тито"бр. 111 -а, 
телефон 034-81-070. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 8,30 часот, во соба 
број 10 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (790) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 132/97 од 26.XI.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Лале 
комерц" од Неготино, ул. "Антигона" бр.40. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Симеон Христов од 
Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 51. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува Hi 16J.II. 1998 година, во 9,15 часот, во соба 
број 26 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (796) 
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 124/97 од 25.XII.1997 година е 
отворена стечајна постанка над должникот ГТТГМ 
•Тимаре" од Скопје, ул. "Ваташка" бр.2. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љупчо Стојанов од 
Кавадарци, ул."Глигор Прличев" бр. 41. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да i и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето.на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
покачи. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува ча 16.11.1998 година, во 8,30 часот, во соба 

Прој 26 во овој суд. 
Од Основниот суд Кавадарци. (797) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.787/96 од 17.XII.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Исхрана" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Владимир 
Комаров" бр.13, со жиро сметка 40100-601-80987 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Горѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодоровска Горка од 
Скопје,ул."Душан Раковиќ"бр.45/52,телефон 264-898. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 11,50 часот, во 
барака бр.ј 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (801) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 158/97 од 21.X. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Метал 
Експорт" од Скопје, бул. "Јане Сан дански" бр. 89/1-
11, со жиро сметка 40100-601-55055. ' 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
ири овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кузман Кузманов од 
Скопје, ул."Никола Русински" бр. 4/2/27,телефон 269-
113. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.11.1998 година, во 8,50 часот, во 
барка број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (809) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека на 
ден 06.VI.1994 година е отворена стечајна постапка 
над Г1ПП "Феникс" од Скопје, ул. "Прохот Пчински" 
бр.11, со жиро сметка 40100-601-25958. 

Стечајната постапка пред овој суд се води под 
Ст.бр.43/96. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски 
од Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 41,телефон 203-
937. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.111.1998 година, во 9,30 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (810) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението на овој суд Ст.бр. 214/96 од 28.XI.1997 го-
дина е усвоена Програма за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на стечајниот должник АД 
"Биброк" од Куманово. 

Да се исплатат заостанатите - неисплатени плати и 
придонеси на работниците, кои ќе се исплатуваат во 
грејс - период од 6 месеци од денот на регистрација на 
сопственичката трансформација пред наделжниот суд, 
во период од 3 години со отпишување на побару-
вањата на основ на плати од 30%. ' 

Да се изврши отпис на 30% од признаените -
утврдените обврски (долгови) што АД "Биброк" ги 
има према доверителите со грејс-период од 6 месеци и 
отплата на 3 години. 

Со поедини доверители со кои ќе се склучат 
посебни договор^ можно е подмирување на долгот во 
100% износ преку испорачување на производи на АД 
"Ниброк" од Куманово. ;v 

Стечајната постапка над стечајниот должник ДОО 
"Ниброк" од Куманово, отворена со решение на овој 
суд Ст.бр.214/96 од 18.IX.1996 година, а привремено 
запрена со решение под ист број од 16.Х.1997 година, 
поради отварање на постапката за финансиска и 
сопственичка трансформација на ова претпријатие, се 
запира. 

Работниот однос на работниците привремено задр-
жани на работа кај стечајниот должник, по правосил-
носта на ова решение, се трансформира во работен 
однос на неопределено време. 

Се дава согласност на Управниот одбор на АД 
"Биброк" од Куманово, во трансформација за донесу-
вање па одлука за сопственичка трансформација во 
Акционерско друштво. 

Од Основниот суд во Куманово. (903) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со 
решението Сг.бр.253/96 од 29.XII. 1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Победа" ДОО од е. Воѓани, ул. "Андон Слабејко" 
бр.33, Прилеп со жиро сметка 41100-601-929 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Александра Трај-
коска, дипломиран економист од Прилеп,телефон 26-
494. 
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Се повикуваат доверителите на да ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок 
во два примероци со доказите и вирманска уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измир ат долговите без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.11.1998 година, во 13,00 часот, во 
судница голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
на ден 29.XII.1997 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (904) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 15/96 од 14.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Пиреј восхрес" 
од Прилеп, ул. "Херој Карпош" бр.43, со жиро сметка 
41100-601-11417 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Орде Бунтески, 
дипломиран економист од Прилепел."Свети Наум 
Охридски" бр. 20а со телефон 23-365. 

Се повикуваат доверителите на да ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок 
во два примероци со доказите и вирманска уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измир ат долговите без^одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 31.III. 1998 година, во 13,00 часот, во 
судница бр. 7 при Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
на ден 14.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.1265/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Центро-
текс^ил Модна Куќа" ТП од Скопје, ул. "Г Т Ц" б.б. 
со жиро сметка 40100-601-313403. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За "стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од 
Скопје, бул."Црвена Армија" бр. 10/1-2,телефон 339-
610. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - "Скопје. (920) 

Основниот суд Ск<|пје II - Скопје, објавува дека 
со решението III Ст.бр. 2011/97 од 04.XII.1997 година. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за промет и услуги "Тифанис" 
со седиште на ул."171" бр. 27, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-182501. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (987) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.755/96 од 10.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИТ "Алком" 
од Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр.20. 

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

За стечаен управник е одреден Ристо Гореновски 
од Скопје, бул."Црвена Армија" бр. 10/1-2,телефон 
339-610. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на, РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.III. 1998 година, во 11,10 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1004) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1336/96 од 14.VII. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППСГГМ 
"Орсо" од Скопје, ул. "Никола Талески" бр.6/2-10, со 
жиро сметка 40120-601-207218. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Илија Ристески од 
Скопје, ул."Волгоградска" бр. 4-3/4,телефон 377-254. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник-на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на*05.III. 1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1582/97 од 15.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "СКАН ЈУ" 
Претпријатие од Скопје, ул. "Иван Цанкар" бр.85-6. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15,телефон 512-364. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.11.1998 година, во 8,00 часот, во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1122) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1014/97 од 17.XI.1997 година е 
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отворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Ленит" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.14/119. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кузман Кузмановски 
од Скопје, ул."Никола Русински",телефон 364-113. . 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 9Л1.1998 година, во 11,10 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1125 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1117/96 од 01.IX.1997 година е 
отворена стечајна' постапка над должникот ПППУ 
"Тапшан" експорт-импорт ДОО од Скопје, е. Љубан-
ци- ЗП Кучевиште, со жиро сметка 40100-601-136081. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Горѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул."Б ер овска" бр. 2/2-15,телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.11.1998 година, во 9,30 часот, во 
барка .број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решениево Ст. бр.924/96 од 09.Х.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППУ 
"Рудар" од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр.24. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15,теле-фон 326-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.11.1998 година, во 8,05 часот, во соба 
број 44 во овој суд. 

Од*Основниот суд Скопје I - Скопје. (1129) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1899/97 од 08.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Кодиком" од Скопје, ул. "Димитар Благов" бр. 13. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Димитрија Бур ја-
ковски од Скопје, ул.'Торнадо Новоселски" ,телефон 
335-402. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 11,30 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1137) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
795/96 од 26.XII.1997 година над ПП "8 Август" -
Битола, жиро сметка 40300-601-77649 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведени ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1146) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
703/97 од 26.XII.1997 година над ПП "Фајт" - Ресен, 
жиро сметка 40310-601-29481 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1147) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
474/96 од 26.XII.1997 година над ПП "Поглед" -
Битола, жиро сметка 40300-601-75088 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1148) 

Основниот сул во Битола со решението Ст.бр. 
381/97 од 26.XII.1997 година над ПП "Бержилија" -
Битола, жиро сметка 40300-601-51607 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1149) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.1141/97 од 12.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Махер" ЦО 
увоз извоз од Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 13/1-17, 
со жиро сметка 40120-601-161165. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекир иј а, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од 
Скопје, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3телефон 428-405. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.11.1998 година, во 12,10 часот, во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1150) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
324/97 од 05.ХИЛ997 година над ПП "Сигнатор" -
Битола,ул."Блаже Рогозинаро" бр. 10 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1151) 
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Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
183/97 од 26.ХИ.1997 година над ПП "Цапари про-
мет" - Цапари, жиро сметка 40300-601-13705 отвори 
стечајна постапка нс не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1152) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр". 81/97 
од 11.XII. 1997 година над ПП "ИН Макс" - с. Слепче 
Демир Хисар отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1153) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
918/96 од 12.1.1998 година спрема должникот АД ф-ка 
за пиво и безалкохолни пијалаци - Битола со седиште 
на ул. "Ин ду стр иска" бб отвори стечајна постапка при 
што за стечаен судија го определи Симеон Шопов 
судија ма Основниот суд - Битола, а за стечаен 
управител Љубе Стојановски, диполмиран економист 
од Битола, ул."Васил Брклевски" бр.38. 

Со денот на отворањето на стечајната постапка им 
престануваат правата на работоводниот орган, застап-
никот како и на органот на управување на должникот, 
и тие функции преминуваат врз стечајниот управител. 

Со денот на отворањето на стечајната постапка им 
престануваат; работните односи на работниците на 
должникот. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријави таксирани со 600 денари такса во 
два примероци со докази, а должниците во истиот рок 
да ги измир ат своите обврски спрема должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 27.111.1998 година во 10 часот во судница 
број 7 на Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласнатата табла на судот 
на 12.1.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. , (1154) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
488/97 од 09.1.1998 година над Младинска задруга 
"Бит-Систем" - Битола, ул."Партизанска" брт. 33-2/1 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1155) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
467/97 од 09.1.1998 година над Трговец поединец -
угостител - Дијана Спасе Симоновска, е. Цапари -
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1156) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
478/97 од 09.1.1998 година над Приватно претпријатие 
"Асуана" - Битола отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1157) 

Со решение на Основниот суд во Гевгелија Ст.бр. 
63/96 од 16.XII.1997 година, стечајната постаћка над 
должникот А.Д. "6-ти Ноември"-Валандово при-
времено се запира. 

•Бр. 5-Стр. 303 

Одборот на доверители составен од доверителите: 
Агенција на Р.Македонија за санација на банка -
Скопје, Макпетрол А.Д. - Скопје и А.Д. за осигу-
рување и реосигурување "Македонија" - Филијала -
Кавадарци се задолжуваат да именуваат упразен 
одбор како орган на управнување со препријатието, 
што ќе ги одреди лицата на кои им го доверува 
организирањето и застапувањето на прерпријатието -
должник, и во рок од 60 дена ќе донесе Програма за 
финансиска и сопственичка трансформација на 
претпријатието - должник. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (1158) 

Основниот суд во Струмица со решението Ст.бр. 
409/97 отвара стечајна постапка над Ш И "Типлер" -
Струмица, но истата не се спроведува поради немање 
на имот на должникот. 

Стечајната постапка над ПТП "Типлер" - Струмица 
се заклучува. 

Доверителите можат да поднесат жалба против 
ова решение, во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на истото во "Службен весник на РМ", 
преку овој до Апелациониот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица. ' (1159) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 203/97 
од 14.1.1998 година отвори стечајна постапка над ПП 
"Билдер пром" - Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 
20 со жиро сметка 41100-601-5743, но истата не се 
спроведува туку се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1160) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 176/97 од 31.ХИЛ997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ДОО "11 Октомври 
Еуротраде" - Прилеп, ул. "Борка Левата" бр. 16, со 
жиро сметка 41100-601-7706. 
. За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 

судија при овој суд. 
За стечаен управник е одредена Ордан Бунтески, 

дипломиран економист од Прилеп,ул."Свети Наум 
Охридски" бр. 20а. 

Се повикуваат доверителите на да ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок 
во два примероци со доказите и вирманска уплата со 
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-338 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот BG 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги измир ат долговите без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.11.1998 година, во 12,00 часот, во 
судница голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот 
на ден 31.ХИ. 1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1161) 

Со решението на стечајниот совет на Основниот 
суд во Охрид, Ст.бр.50/97 од 23.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка према должникот ППТ 
"Гротекс" од Охрид со седиште во Охрид, на 
ул."Македонски Просветители" бр. 27. За стечаен 
судија е определеа Руе Салиески, судија на Основниот 
суд во Охрид. За стечаен управител е определен 
Спиро Тодороски од Охрид, ул."Васил Главинов" 
бр.1/3. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања спрема ППТ "Гротекс" од Охрид од 
Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, со 
поденсок во два примероци со докази, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот за отворање на 
стечајната постапка, во "Службен весник на РМ". 

Рочиште за испитување на побарувањата на 
доверителите ќе се одржи на 12.11.1998 година вр 12,00 
часот во Основниот суд - Охрид. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
намират своите долгови према ППТ "Гротекс" од 
Охрид. 

Овој оглас е истакнат на Огласната табла во 
Основниот суд во Охрид на 23 .XII. 1997 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (1162) 

Со решението на Основниот суд во Струмица, 
стечаен совет, Ст.бр. 694/96 од 30.XII.1997 година е 
отоврена постапка за стечај над ТППС "Алко" од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот и истата се 
заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
деното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (1163) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 146/97 од 13.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППВП "Белкамен" 
од Кавадарци, ул. "Народна младина" бр. 18. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Зоран Бојковски од 
Кавадарци, ул."Егејска' бр. 32. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (1164) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1971/97 од 10.XII.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Хемко" 
од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр.8/2. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Златко Васовски од 
Скопје, ул."Мајски Манифест" бр. 17,телефон 332-478. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена но 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 11,15 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд: 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1229) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението Ст.бр.101/97 од 12.VI.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Бобо-Шпед ЛТД" од Скопје, ул. "ТЦ Автокоманда" 
бр.47 со жиро сметка 40100-601-356247. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Костов Коста од 
Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.266 а,телефон 271-188. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.11.1998 година, во 10,15 часот, во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1230) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.640/96 од 16.IV. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТ "НЕ -
ТО" од Скопје, ул. "Михаил Чаков" бр.7-А-1/1^. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска -
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Кипровски Радослав 
од Скопје, ул."АСНОМ"бр.8-3/36 ,телефон 415-054. 

4 Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероците 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања " 
се закажува на 11.11.1998 година, во 8,40 часот, во 
барака број 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1243) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1669/97 од 26.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППИ 
"Д.Е.А." од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр.35/27. 

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

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 8-3/36 ,телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.11.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1244) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1035/97 од 17.XI.1997 година е 
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отворена стечајна постапка над должникот ПВЗ 
"ЖИК-ДА" од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр.33/6. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Снежана Нуиевска 
од Скопје, ул."Мирче Мацан" бр. 24 /телефон 621-384. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.11.1998 година, во 11,40 часот, во 
барака број 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1232) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.405/97 од 23.ХИ. 1997 година е отворена 
стечајна постапка над ПП "Респекст" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тасим Саити, дип-
ломиран правник во Водостопанство "Извор" од 
Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на стечајниот долж-
ник на ден 27.11.1998 година, во 10,30 часот, во сала 
број И во овој суд. 

Од^Основниот суд во Гостивар. (1259) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 
190/97 од 26.XII.1997 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ПП "Шел метал" од Охрид, со 
седиште на ул."Абас Емин" бр. 27 од Охрид. За 
стечаен судија е определен Владо Дејаноски, судија во 
Основниот суд во Охрид. За стечаен управник е 
определен Спиро Тодороски од Охрид, ул."Васил 
Главинов" бр. 1/3. 

Се повикуваат доверителите да му ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет на Основниот 
суд во Охрид со поднесок во два примероци со докази 
во рок од 30 дена од објавувањето ца овој оглас за 
отворање на стечајната постапка во "Службен весник 
на РМ". 

Се закажува рочиште за испитување на побару-
вањата на доверителите за 16.11.1998 година, во 
Основниот суд во Охрид во 12 часот. 

Огласот е објавена на огласната табла на 
Основниот суд во Охрид на 30.XII.1997 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (1322) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението на овој суд ГСГ.бр. 1158/96 од 12.XII.1997 
година заклучена е стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги, 
трговија и промет на големо и мало "Маја Г" со 
седиште на ул."26" бр. 8 и жиро сметка број 40120-601-
281699. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1385) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението ст.бр. 44/96 од 23.XII. 1997 година се заклу-
чува стечајната постапка над 3 3 "Земплод" од е. 
Прдејци и жиро сметка бр.41610-601-2645. 

По правосилноста на решението стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија. 

Извод од решението да се објави на огласната 
табла на судот и во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Гевгелија. (1386) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека 
со решението IV.Ст.бр. 1724/97 од 11.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТПП 
"Пастор II" од Скопје, ул. "Серска" бр.11. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Мирјана Димит-
ровска од Скопје, ул."Јани Луговски" бр. 10/44 ,теле-
фон 126-004. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
де закажува на 12.11.1998 година, во'10,30 часот, во 
барака број 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1471) 

Основниот суд в'0 Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр. 187/97 отвори стечајна постапка над 
Претпријатито за производство, трговија и услугана 
големо и мало "Чинар" од е. Врапчиште. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Василије Василески 
од Гостивар, ул."Седек Костоски" бр. 29. 

Се^ик^икуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 11,00 часот, во 
овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (1520) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Се заклучува ликвидационата постапка над Прет-

пријатието за производство, промет и услуги "Куна" 
ДОО увоз-извоз од Велес, со седиште на ул."Димитар 
Влахов" бб, со жиро сметка 41600-601-32270. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Велес. (791) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ј1.бр. 259/97 од 06.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Агенција "Македонски културни аргументи" од 
Скопје, ул."С. Стојчев" бр.2/1-7 со број на жиро сметка 
'40120-601-20556. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-2/7, 
телефон бр. 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 255/97 од 06.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ПУТ 
"Еуро-Мак" Ц.О. од Скопје, е. Вучидол со број на 
жиро сметка 40120-601-176822. 

За ликвидациоден управникопределува Спиро 
Митревски од Скопје,ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34, 
телефон бр. 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 256/97 од 08.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
ППУУ "Нани-Транс" од Скопје, ул."Афузпатина" 
бр.19 со број на жиро сметка 40100-601-268256. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-2/7, 
телефон бр. 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своиве побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој .суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија- ' 
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението III.Л.бр. 172/97 од 24.XI.1997 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
Претпријатие "Смич" ДОО - Скопје, ул. "Вељко Вла-
ховић' бр.10/13 и жиро сметка 40100-601-61486. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (811) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 286/97 од 16.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "Водлер-
Промет" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Марко 
Орешковић' бр.100 со број на жиро сметка 40100-601-
154473. 

За ликвидационен управник се определува Микиќ 
Ана од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 20/11, 
телефон бр, 203-301. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.111.1998 година, во 8,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (812) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 271/97 од 12.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги "Фротом" 
Д.О.О. увоз-извоз од Скопје, ул. "Маркова Река" бр.18 
со број на жиро сметка 40100-601-181775. 

За ликвидационен управник се определува Цве-
танка Турновалиева од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 
19/17, телефон бр. 375-419. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (813) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 293/97 од 12.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТП "Детла 
Комерц" од Скопје, ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.11/2-
14 со број на жиро сметка 40100-601-152991. 

За ликвидационен управник се определува Даница 
Страчкова од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 56, 
телефон бр. 421-123. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 10,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (814) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 237/97 од, 26.XII.1997 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Услужно 
прометно производно претпријатие "Јове Трејд" ДОО 
од Скопје, бул."Јане Сандански" бр.58-2/3 со број на 
жиро сметка 40100-601-130179. 

За ликвидационен управник се определува Даница 
Страчкова од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 56, 
телефон бр. 412-123. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ*' до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 10,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (815) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Д.бр. 225/97 од 15.ХИ.1997година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот ПП 
"Јукан-Лонза Сениор" од Скопје, ул."Вељко Влахо-
в и ћ бр. 5 со број на жиро сметка 40100-601-267612. 

За ликвидационен управник се определува Митко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/IV, телефон 
бр. 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 28.11.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (816) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението 1У.Л.бр. 8/98 од 16.1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријати-
ето за трговија на големо и мало "Трафико" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул."Локов" бр. 13/11-24 со број на 
жиро сметка 40100-601-83221. 

За ликвидационен управник се определува Андо-
новски Митко од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 
36/II-2, телефон бр. 335-634. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
3(1 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се. повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 11 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (828) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека ро 
решението Л.бр. 16/98 од 19.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија и услуги на големо и мало "Скупром" ДОО 
од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр.55/29 со број 
на жиро сметка 40100-601-13501. 

За ликвидационен управник се определува Митко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
бр. 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (913) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1У.Л. бр. 261/97 од 19.1.1998 година се 
заклучува ликвидационата постапка над Претприја-
тието за книговодствени услуги "Билансист" - Скопје, 
со седиште на ул."Сава Михајлов" бр. 8/1-9, со жиро 
сметка 40110-601-82448. 

По правосилноста на ова решение ликвидаци-
ониот должник да се брише од регистарот на прет-
пријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (958) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 19/97 од 17.XI.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ПГГГУ "Ремс-
96" од е. Ваксинце - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Петрин-
ска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр. 98, 
телефон бр. 31-654. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува# рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 09.11.1998 година, во 9,00 часот во 
соба број 17/III во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (909) 
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it # , 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението Л.бр. 265/97 од 24.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Производно трговско услужно претпријатие "Фест" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул."Христо Татарчев" 
бр.62/1-3 со број на жиро сметка 40100-601-325-58. 

За ликвидационен управник се определува Стев-
чевски Благоја од Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 23/26, телефон бр. 425-672. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должниќ да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 9,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 263/97 од 06.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ППГ1 
"Солекс" ЦО од Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр.23 со 
број на жиро сметка 40100-601-87988. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, теле-
фон бр. 512-364. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 03.111.1998 година, во 8,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1121) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 264/97 од 06.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот ПУП 
"Мото-Техна"ДОО од Скопје,ул."Бахар Моис" бр. 11-6 
со број на жиро сметка 40120-601-275413. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, теле-
фон бр. 512-364. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на ОЗ.III. 1998 година, во 08,05 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (l 123) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 249/97 од 23.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Претпријатие за трговија "Мак-Информ" 
ДОО од Скопје, ул."Волгоградска" бр.2/3-1 со број на 
жиро сметка 40120-603-22940. 

За ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.11.1998 година, во 12,50 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1126) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението И.Л.бр. 279/97 од 23.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
должникот Градежно производно претпријатие за 
увоз-извоз и иженеринг "Рале 95" ДОО од Скопје, 
ул."Никола Добровиќ" бр.З/б-2-2/8 со број на,*жиро 
сметка 40100-601-320511. 

За ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11, 
телефон 511-946. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој судијо 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 24.11.1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1127) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
87/97 од 13.1.1998 година над Претпријатието за услуги 
и промет на големо и мало "Антилоп" увоз извоз -
Битола отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1165) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
99/97 од 15.1.1998 година над Трговско услужно 
претпријатието "Евта-Проим" -е. Карамани - Битола 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1166) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
91/97 од 31.XII.1997 година над ПП "Бианко" - Битола 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1167) 
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Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
95/97 од 31.ХИЛ997 година над ПП "Порто Алегре" -
Битола отвори ликвидациона постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1168) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
94/97 од 31.ХИ. 1997 година над ПП "Д-М" - Битола 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1169) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 31/97 од 12.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
"Босфор" од Куманово, ул."Романија" бр. ?1 со број 
на жиро сметка 40900-601-4543. 

За ликвидационен управник се определува Лилјана 
Серафимовска од Куманово, ул. "Васил Драгомански" 
бр. 13. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитувзње на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.11.1998 година, во «0,30 часот во 
соба број 11/III. 

Од Основниот суд во Куманово. (1323) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, обавува дека со 
решението Л.бр. 289/97 од 20.1.1997 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет, транспортни услуги "Даиос" ДОО од Скопје, 
ул."Павле Ичиќ" бр.8/1-3 со број на жиро сметка 
40100-601-372270. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази, Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 11,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, (1397) 

Основниот суд Скопје И - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд 1У.Л.бр.201/97 од 29.XII.1997 го-
дина заклучена е ликвидациона постапка над ликви-
дациониот должник Претпријатие за производство и 
трговија "Еко Продукт" увоз-извоз ДОО - Скопје со 
седиште на ул."Благоја Стефковски" бр. 2/1 со жиро 
сметка бр. 40110-601-324659. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1409) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението на овој суд IV. Л.бр.205/97 година заклу-
чена е ликвидациона постапка над ликвидациониот 
должник Претпријатие "Кемо-Комерц" - Скопје со 
седиште на ул."Македонско Косовска Бригада" бр. 42-
12 со жиро сметка 40100-601-385447. 

По правосилноста на ова решение ликвидациони-
от должник да се брише од регистарот на претприја-
тија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (1410) 

Основниот суд во Штип објавува дека се заклучени 
ликвидационите постапки над со решенијата: Л.бр. 
49/96 од И.ХИ. 1997 година над ТП "Марго Комерц" -
Пробиштип, Л.бр. 18/97 од 24.ХИ.1997 година над 
ППС "Бароте" - Штип, Л.бр. 14/96 од 11.ХИЛ997 над 
ППТУ "Стемак" - Свети Николе, Л.бр. 8/97 од 
11 .XII. 1997 година над ТП "Младост Мелита" - Штип. 

. По правосилноста на решенијата за ликвидација 
претпријатијата да се бришат од регистарот на 
претпријатијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1474) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
187/96 од 10.XII.1996 година над ПП "Мостот на 
Драгор" - Битола и отвори ликвидациона постапка но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. > (1475) 

Со решение на Ликвидациониот совет Л.бр. 33/97 
од 19.1.1998 година, е отворена постапка за 
ликвидација над ПТП"Ковекс" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку овој суд до Апелаци-
ониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето 
на решението во "Службен весник на РМ". 
' По правосилноста на решението, горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (1496) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
100/97 од 22.1.1998 година над ПП "Про-Софт" -
Битола, ул. 'Трајче Магловски" број 2 и отвори лик-
видациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1497) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Н.Л.бр. 283/97 од 23.XII.1997 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Трговско претпријатие "Репропром" експорт-импорт 
ЦО од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.193 со број на жиро 
сметка 40100-601-26266. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 
29/1, телефон 227-308. 
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Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 24.11.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1246) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0130960/93,издаден од УВР - Скопје на 
име Божинова Ленка, ул. "Лазар Поптрајков" 35/1-4' 
Скопје. (1478) 

Пасош бр.757881/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Зеќири Ментор, ул. "В. Вуевски" бр.54,Куманово. 

Пасош бр.931285/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Сахиде Мемиш, ул."Кримска" бр. 14/1-1,Скопје. (1483) 

Пасош бр.0325295,издаден од УВР - Скопје на име 
Јашаровски Неџата, е. Д. Нерези,Скопје. (1484) 

Пасош бр.0907754/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Азири Сејфула, ул."Патрис Лумумба" бр. 13а, 
Скопје. (1485) 

Пасош бр.983866, издаден од УВР - Куманово на 
име Саити Нехат, ул. "Поток рерава" бр. 10,Куманово. 

Пасош бр.0604351/95, издаден од УВР - "Скопје на 
име Мијалковиќ Александар, ул. "Партизанска"бр.66a 
бл.2/2-21,Скопје. (1487) 

Пасош бр.0745585/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Менекша Ариф, ул. "Овчеполска" бр.57>Скопје. 

Пасош бр.978482/97,издаден од УВР - Куманово на 
име Насковски Христо, е. Тромеђе,Куманово. (1501) 

Пасош бр. 0625171/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Адем Шабан, ул. "М.Мусоргски" бр.3/1-1,Скопје. 

Пасош бр.642303/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Киро Ѓуровски, ул."В. Радосављевиќ" бр.6/4,Скопје. 

Пасош бр.627869/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Адеми Даут, ул. "М. Тито" бр. 23, е. Сарај,Скопје. 

Пасош ст. бр.160047/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Осман Сакип, е. Студеничани,Скопје. (1510) 

Пасош бр.0324264/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Иљаз Реџеп, ул."Берска" бр.4,Скопје. (1517) 

Пасош бр.5034/92, издаден од УВР - Скопје на име 
Шаиновски Ашим, ул. "Првомајска" бр.37,Скопје. 

Пасош бр.641312, издаден од УВР - Скопје на име 
Спасовски Киро, ул. "В. Комаров" бр. 14-3/5,Скопје. 

Пасош бр.572445/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Петровски Сашо, ул. "Т. Хаџијанев"бр. 10/1-7,Скопје. 

Пасош бр. 13613 5,из даден од УВР - Кратово на име 
Герасимов Томислав, е. Трновац,Кратово. (1693) 

Пасош бр.247827 на име Рецепи Мухарем, е. Д. 
Пал чиште,Тетово. (1694) 

Пасош бр. 159459/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Каровски Богдан, ул."Хо Ши Мин"бр.407/б ,Скопје. 

Пасош бр. 159461/94,из даден од УВР - Скопје на име 
Каровски Салтир, ул."Хо Ши Мин"бр.407/б,Скопје. 

Пасош бр.323617/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Каровска Фруска, ул."Хо Ши Мин"бр.407/6,Скопје. 

Пасош бр.324717, издаден од УВР - Скопје на име 
Каровски Слободан, ул."Хо Ши Мин"бр.407/б,Скопје. 

Пасош бр.0349127, издаден од УВР - Гевгелија на 
име Велков Љупчо, е. Кованец,Гевгелија. (1700) 

Пасош бр.0454211, издаден од ОВР - Гевгелија на 
име Мандалов Зоран, е. Стојаково,Гевгелија. (1701) 

Пасош бр.310271/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Нуредини Агрон, е. Радиовце,Тетово. (1702) 

Пасош бр.0136935/98, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Атанасовски Русе, е. Конопница, 
Крива Паланка. (1703) 

Пасош бр.943313 на име Ибраим Лидија, ул."Дејан 
Војвода" бр.268,Охрид. (1704) 

Пасош бр.0498357, издаден од УВР - Гевгелија на 
име Дебникова Елисавета, ул."Панче Пешев" бб, 
Гевгелија. (1705) 

Пасош бр.7-99053/96, издаден од УВР - Куманово на 
име Далибор То дор овски,ул. "Окт. Револуциј а" бр. 5/2-1, 
Куманово. ч (1710) 

Пасош бр.718868/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Марија Вановска, ул."Сава Ковачевиќ"'^. 5/10, 
Скопје. 

Пасош бр. 514889 на име Елами Максут, ул."110" 
бр.48, Тетово. 

Пасош бр. 130631, издаден од УВР - Скопје на име 
Агим Сали, е. Ласкарци, Скопје. (19443) 

Пасош бр. 987404, издаден од УВР - Струмица, на 
име Хаџи-Тасев Ѓорѓи, ул."Гоце Делчев" бр. 45, 
Струмица, објавен во "Службен весник на РМ" бр.2/98 
за неважен, се сторнира. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Нова 
трговија" - Штип 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал ић седницата одржана на 20.01.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието и пре-
творање на побарувањата на доверителите во траен 
влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бб 
во време од 7 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Биброк" 
ДОО - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: издавање на акции заради дополнително вложу-
вана. 
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Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден,увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „И Октомври" бб 
во време од 8 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД за вна-
трешен и надворешен промет „Машинопромет" -
Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прашка" 
бр.23-Скопје во време од 7.30 до 14 часот. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на РМ" број 80/93, 3/ 
94, 70/94, 71/96 и 28/97) Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец јануари 1998 година, која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход, изнесува 9.300 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, е. р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

ОБЈАВУВА 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец јануари 1998 година не може да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 8.015 

0102 Производство на јаглен 4.802 

0105 Производство на нафтени деривати 7.797 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 4.547 

0108 Производство на руди на обоени метали 6.531 

0109 Производство на обоени метали 8.752 

ОНО Преработка на обоени метали 4.262 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.334 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 3.738 

0Г13 Металопреработувачка дејност 5.467 

0114 Машиноградба 5.624 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.852 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 4.906 

0118 Производство на базни хем. производи 6.163 

0119 Преработка на хемиски производи 9.203 

0120 Производство на камен, чакал и песок 5.664 

0121 Производство на градежен материјал 10.336 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 4.174 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.610 

0124 Производство и преработка на хартија 5.325 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 4.050 

0126 Производ, на готови текстилни производи 3.647 

0127 Производство на кожа и крзно 2.458 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.918 

0130 Производство на прехранбени производи 7.112 

0131 Производство на пијалаци 9.162 

0132 Производство на добиточна храна 6.702 

0133 Производство и преработка на тутун 7.134 

0134 Графичка дејност 4.976 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 3.752 

0139 Производство на разновидни производи 7.110 

0201 Земјоделско производство 4.793 

0202 Земјоделски услуги 7.521 

0203 Рибарство 3.914 

0300 Шумарство 5.160 

0400 Водостопанство 5.418 

0501 Високоградба 4.027 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.521 

0503 Инсталатерски и завршни работи во # 
3.455 градежништвото 3.455 

0601 Железнички сообраќај 6.185 

0604 Воздушен сообраќај 10.904 

0605 Друмски сообраќај 5.097 
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0606 Градски сообраќај 6.259 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.306 

0701 Трговија на мало 5.032 

0702 Трговија на големо 9.337 

0703 Надворешна трговија 7.589 

0801 Угостителство 4.951 

0802 Туристичко посредување 4.521 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.295 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 4.412 

1001 Уредување на населби и простори 5.867 

1002 Станбена дејност 9.129 

1003 Комунална дејност 6.306 

1101 Банкарство 9.222 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.292 

1103 Услуги во областа на прометот 9.099 

1104 Просктир. и сродни техн. услуги 5.780 

1105 Геолошки истражувања 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 6,012 

1109 Деловни услуги 6.394 

1201 Образование 5.976 

1202 Научно истражувачка дејност 7:139 

1203 Култура, уметност и информации 6.111 

1204 Физичка култура и спорт 5.117 

1301 Здравствена заштита 6.401 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.010 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.413 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.715 

1403 Здруженија 9.075 

1404 Политички партии, општествени организации, 
здруженија и други организации 

1 
8.692 

Министер, 
Насср Зибери, с.р. 
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Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од плата за месец јануари 1998 
година з и 
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