
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба• 
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сува 7.200 денари. Овој број чини 100 
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1158. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

(„Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 31.08.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 

(„Службен весник на Република Македонија" број 67/ 
97), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања во следните раздели за 
износ од 367.900.000 денари: 

1. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 463019 - Мебел и опрема за органите 
на управата, износот 20.200.000 се заменува со износот 
16.200.000; 

2. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 468029 - Реконструкција на опремата, 
износот 1.000.000 се заменува со износот 100.000; 

3. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
функции на државата, потставка 443034 - Испратнини 
на пензионери и докуп на стаж, износот 30.000.000 се 
заменува со износот 27.000.000; 

4. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
функции на државата, потставка 444081 - Преземени 
обврски по основ на девизни штедни влогови, износот 
910.000.000 се заменува со износот 870.000.000; 

5. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
функции на државата, потставка 444103 - Обврски по 
основа на ненаплатени девизни побарувања на претпри-
јатијата во странство, износот 100.000.000 се заменува 
со износот 0; 

6. Во раздел 090.02 - Министерството за финансии -
функции на државата, потставка 444154 - Санација на 
банките, износот 1.259.000.000 се заменува со износот 
1.039.000.000; 

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за 
износ од 367.900.000 денари: 

1. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 420050 - Патување во странство -
хранарина, износот 3.780.000 се заменува со износот 
4.080.000; 

2. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 420069 - Патување во странство -
патни трошоци, износот 6.300.000 се заменува со изно-
сот 6.900.000; 

3. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 421014 - Струја, износот 1.050.000 се 
заменува со износот 1.550.000; 

4. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 421030 - Пошта, телефон, телекс и 
курирски услуги, износот 5.000.000 се заменува со изно-
сот 7.500.000; 

5. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 427063 - Репрезентација, износот 
7.530.000 се заменува со износот 8.530.000; 

6. Во сите раздели потставка 402036 - Надомест за 
годишен одмор, збирниот износ 0 се заменува со збирен 
износ 360.000.000; 

7. Во раздел 040.02 - Служба за заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, потставка 427195 -
Останати оперативни трошоци, износот 530.000 се за-
менува со износот 3.530.000. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2277/1 
31 август 1998 година 

Скопје 

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

1159. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 
24 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на републичките органи во поглед на средствата во 
општествена сопственост што тие ги користат („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 
година, донесе 

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

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот-објект, 

училишна зграда, лоцирана на КП број 4, место наре-
чено „Циганска кула", со површина под објект од 180 
м2, Поседовен лист број 55, Катастарска општина 
Горно Јеловце, с<опственост на Република Македонка, 
се пренесува на Месната заедница Горно Јеловце од е. 
Горно Јеловце, општина Вруток. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од член 

1 на оваа одлука, се пренесува без надоместок и на 
определено време. 

Член 3 
Службата за општи и заеднички работи на Владата 

на Република Македонија со Месната заедница Горно 
Јеловце од е. Горно Јеловце да склучи договор за усло-
вите и начинот на користење на недвижниот имот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-1849/1 Претседател на Владата 
24 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1160. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и 63/94) и член 18 и 24 од Законот за правата, 
обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ" бр. 41/85), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 24.08.1998 година, донесе 

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

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот - учи-
лишна зграда во е. Леуново, општина Маврови Анови 
сопственост на Република Македонија, се дава на кори-
стење на Планинарското друштво „Кораб" - Скопје. 

Член 2 

Недвижноста опишана во член 1 од Одлуката се 
пренесува на определено време, без надоместок. 

Член 3 

Условите и начинот на користење на недвижноста 
ќе се регулира со договор кој ќе го склучи Службата за 
општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија со корисникот на недвижноста. 

Член 4 

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

Бр. 23-1189/1/1 
24 август 1998 година 

Скопје 

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

1161. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорносите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
ги користат („Службен весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/ 
88) 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 10.08.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТ БЕЗ НАДОМЕСТОК 

Член 1 

Недвижен имот-објекти лоцирани во касарната 
„Стив Наумов" - Битола и тоа: зграда за телефонска 
станица (објект број 81) со површина од 59 м2, зграда за 
училница (објект број 82) со површина од 61 м , мага-
цин (објект број 83) со површина од 289 м2, зграда за 
живеење на војници (објект број 84) со површина од 888 
м2 и зграда за живеење на војници (објект број 85) со 
површина од 1278 м2, сопственост на Република Маке-
донија, а го користи Министерството за одбрана, се 
отстапува на користење на Министерството за образо-
вание и физичка култура. 

Член 2 

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

Бр. 23-2173/1 Претседател на Владата 
10 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1162. — 1162. — 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата, 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, 
обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ" бр. 41/85 и 
51/88), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 24.08.1998 година, донесе 

. О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ БР. 

23-1166/1 ОД 9.03.1998 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката бр. 23-1166/1 од 9.03.1998 година, во 
членот 1 бројот „197" се заменува со бројот „224,70". 

Член 2 

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

Бр. 23-1166/1/2 
24 август 1998 година 

Скопје 

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

1163. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) 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 24.08.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ „БЕНЗИНСКА ПУМПА ЛЕВО И 
ДЕСНО, ПАРКИРАЛИШТА ЗА ЛЕЌИ КОЛИ, АВ-
ТОБУСИ И ШЛЕПЕРИ, ОД МОР АЛ ШИНИ 
ЧЕШМИ, МОТЕЛ, ТРГОВИЈА СО УСЛУЖНИ ДЕЈ-
НОСТИ, ПАРКИНГ ЗА ВЛЕЧНА СЛУЖБА, ТЕХ-
НИЧКИ СЕРВИС НА ВЛЕЧНА СЛУЖБА НА 
АМСМ И ЗИМСКИ ПУНКТ, МАГАЦИНИ, ДЕПО 
ЗА МАТЕРИЈАЛ, ПАРКИНГ НА „МАКЕДОНИЈА 
ПАТ" И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ ЗА БОРЦИТЕ ПАД-
НАТИ ВО НОВ", ШТО ЌЕ СЕ ГРАДАТ ПОКРАЈ 
МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ГОСТИ-
ВАР-КИЧЕВО, НА СТАЦИОНАЖА КМ. 85+100 
ЛЕВО И ДЕСНО, А ЌЕ СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИ-

НИТЕ МАВРОВИ АНОВИ И ЗАЈАС 

1. Со оваа одлука, се определуваат услови за градба 
на објектите „Бензинска пумпа лево и десно, паркира-
лишта за леќи коли, автобуси и шлепери, одморалишни 
чешми, мотел, трговија со услужни дејности, паркинг 
за влечна служба, технички сервис на влечна служба на 
АМСМ и зимски пункт, магацини, депо за материјал, 
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паркинг на „Македонија пат" и спомен обележје за бор-
ците паднати во НОВ", што ќе се градат покрај маги-
стралниот пат М-4, делница Гостивар-Кичево, на ста-
ционажа км. 85+100 лево и десно, на КП. бр. 44, КО 
„Сретково", општина Маврови Анови и на дел од КП 
бр. 72/1, КП. бр. 2, КП бр. 2416 и КП. бр. 2417, КО 
„Тајмиште", општина Зајас, земјиште сопственост на 
Република Макдонија, а инвеститор е ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија и се определува земјиштето кое му припаѓа на 
објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, 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 23-2214/1 Претседател на Владата 
24 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1164. ~~" 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" 
број 4/96) 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 
Република Македонија на седницата одржана на 
24.08.1998 година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
Н А Ш Е В ТРАФОСТАНИЦА „ВОЈНА БОЛНИ-
ЦА", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИ-

НАТА КАРПОШ - СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на НО кВ Трафостаници „Војна болница", што треба да 
се гради во општината Карпош, КО „Карпош", на КП 
бр. 523/2,518/4,491/5, 548/2 и 549/2, со вкупна површина 
од 5665 м2, градско подрачје, а инвеститор е ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:1000, 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 23-2201/1 Претседател на Владата 
24 август 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1165. ~ «г 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Зако-
нот 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 седни-
цата одржана на 17 август 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-
СПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. За главен републички инспектор на Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција се именува Илија 
Кацарски, досегашен вршител на должноста главен ре-
публички инспектор на Републичкиот инспекторат за 
техничка инспекција. 

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

Бр. 17-2168/2 Претседател на Владата 
17 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 
1166. — 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и ,->Службен 'весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СЕМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 24 август 1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Грета Настева - Томоска повторно се назначува 

за советник во Владата на Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2227/1 Претседател на Владата 
24 август 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1167. ~ 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 24 август 1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Зора Гроздановска повторно се назначува за со-

ветник во Владата на Република Македонија. 
2« Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2228/1 Претседател на Владата 
24 август 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1168. 
Врз основа на член 153 став 4, од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 24 август 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

Се разрешува Елисавета Маловска од должноста со-
ветник на министерот за труд и социјална политика, 
поради истек на мандатот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а *се се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2229/1 
24 август 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1169. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донка" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 17.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Полугодишен 
извештај за цените на становите Град - 41", што Заво-
дот за статистика на Република Македонија ќе го спро-
ведува согласно Програмата за статистички истражу-
вања за периодот 1998-2002 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 64/97) со полугодишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
претпр*д атијата, трговски друштва и трговци поединци 
од областа на градежништвото; 
— задолжително ќе се прибираат податоци за: вред-

носта на договорената и конечна цена на становите на 1 
м2 станбена површина, структура на цената и др. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејностите/ Националната кла-
сификација на дејности, дефиниции од областа на гра-
дежната статистика. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Директор, 
Дончо Герасимовскн, е. р. 

Бр. 373/147 
17 август 1998 година 

Скопје 
1170. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 17.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување за умрени 
(ДЕМ-2)", што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно со Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна 
периодика (обработка). 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат Министерство за вна-
трешни работи и Министерство за правда. 

~ Задолжително ќе се прибираат податоци за: место 
и датум на регистрирање на смртта; пол; датум на 
смртта; датум на раѓање и ЕМБГ (на умрениот); место 
на постојано живеење; брачна состојба; изјаснување за 
национална припадност; државјанство; школска подго-
товка; занимање; општесгвено-економска положба на 
умреното лице, односно неговиот издржувател; каде 
настапила смртта, лекување, кој ги дал податоците за 
причината на смртта и причината за смртта. За умрено 
доенче: датум на раѓање и ЕМБГ (на мајката}; наци-
онална припадност; државјанство; занимање; оппгге-
ствено-економска положба; болска подготовка на 
мајката; колку деца родила мајката на умреното до-
енче; дали доенчето е родено во брак или вон брак. За 
насилна смрт: вид на насилната смрт; кога и каде наста-
нал случајот; природата на повредата, надворешна при-
чина за смрт - по сите белези како и за природната 
смрт. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции, и ел.: Упатство за 
пополнување на податоците во статистичкото истражу-
вање на умрени изработено во согласност со препора-
ките на ОН за витална статистика; Национална класи-
фикација на занимања и Меѓународна статистичка кла-
сификација на болести и сродни здравствени проблеми 
(МКБ-Х). 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- извепггајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на 
Република Македонија, општини и градови. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Директор, 
Дончо Герасимовски, е. р. 

Бр. 373/149 
18 август 1998 година 

Скопје 
1171. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 17.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување за- склучени 
бракови (ДЕМ-3)", што Заводот за статистика на^епу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за „статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) и го-
дишна периодика (обработка). 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат матични служби (Мини-
стерство за внатрешни работи и Министерство за 
правда). 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: мла-
доженецот и невестата; место и датум на регистрирање 
на случајот; поранешна брачна состојба; брак по ред; 
датум на раѓање и ЕМБГ; место на живеење пред склу-
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чување на бракот; место на живеење по склучување на 
бракот; изјаснување за национална припадност; држав-
јанство; школска подготовка; занимање и занимање на 
издржувателот на младоженецот и невестата; опште-
ствено-економска положба и облик на сопственост на 
младоженецот и невестата односно на нивните издржу-
ватели. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Упатството 
за пополнување на податоците во статистичкото истра-
жување за склучени бракови изработено во согласност 
со препораките на ОН за витална статистика; Наци-
оналната класификација на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на 
Република Македонија, општини и градови. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 373/150 
17 август 1998 година „ Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

1172. ~ ~ 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната „статистика („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 17.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување за разведени 
бракови (РБ-1)", што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) сб месечна периодика (прибирање) и го-
дишна периодика (обработка). 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ос-
новните судови. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: За 
мажот и жената: датум на раѓање и ЕМБГ; изјаснување 
за национална припадност; државјанство; школска под-
готовка; занимање; општествено-економска положба; 
брачна состојба пред стапување во бракот што се разве-
дува; кој брак по ред е на мажот и жената; датум на 
склучување на бракот (траење на бракот); број на деца 
родени во овој брак; број на живи деца; број на издржу-
вани деца; на кого му се доделени децата при разводот; 
последно заедничко живеалиште; датум на правосил-
ност на пресудата; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарду, дефиниции и ел.: Упатство за 
пополнување на податоците во статистичкото истражу-
вање за разведени бракови изработено во согласност со 
препораките на ОН за витална статистика; Национал-
ната класификација на занимања. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на 
општини и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Директор, 
Дончо Гераснмовски, е. р. 

Бр. 373/151 
17 август 1998 година 

Скопје 
1173. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за „Статистичкото истражување на умрени-пе-
ринатална смрт (ДЕМ-2П)", што Заводот за статистика 
на Република Македонија ќе го спроведува согласно 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) 
и годишна периодика (обработка). 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат Матични служби - Мини-
стерство за внатрешни работи и Министерство за 
правда. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: Место 
и датум на регистирање на смртта; место на постојано 
живеење на мајката; за родено живо: датум на раѓање и 
час на раѓање; умрено-датум на смртта и час на смртта. 
За мртвороден): датум на раѓање и час. За мајката: 
датум на раѓање; број на претходни бременоста; исход 
на претходната бременост и датум на претходната бре-
меност; прв ден од последната менструација; антена-
тална грижа при породувањето. За детето: тежина при 
раѓање; пол; вид на раѓањето и водење на раѓањето. 
Причини за смрт: за природна и насилна смрт. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Упатство за 
пополнување на податоците во статистичкото истражу-
вање за перинатална смрт; Меѓународна статистичка 
класификација за болести и сродни здравствени про-
блеми (МКБ-Х). 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на 
општини и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 373/152 
18 август 1998 година 

Скопје 
Директор, 

Доѕчо Герасимовски, е. р. 

1174. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Тримесечен из-
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вештај за градежни работи и проектантски услуги во 
странство Град - 33", што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со тримесечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат: претпријатијата, тргов-
ски друштва и трговци поединци од областа на градеж-
ништвото; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вред-
ност на договорени и извршени градежни работи по 
видови на градба, вредност на потрошен домашен мате-
ријал и опрема, број на работници, вредност на догово-
рени и извршени проектантски услови; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејностите/ Националната кла-
сификација на дејности, и дефиниции од областа на 
градежната статистика; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
до>лжително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на други држави. 

3. За спроведува*ле на оваа решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен.весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/160 
18 август 1998 година „ Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

1175. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 19.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Тримесечен из-
вештај за цените на работите на градежните објекти 
(пробно истражување од 1999 година)", што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со тримесечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски 
друштва и трговци поединци од областа на градежниш-
твото. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: цени 
на поединечни видови работи, по позиции на работа и 
др•; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефиниции од областа на градежната статистика; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на Република Маке-
донија. 

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/161 
19 август 1998 година ^ Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

1176. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките* 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за урнати згради и станови Град - 71", што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат Министерството за урба-
низам, градежништво и заштита на животната средина 
- подрачни единици; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: лока-
ција на зградите, квалитет на зградите, причина за ури-
вање, број и површина на становите по видови, опреме-
ност на становите со инсталации и помошни простории 
и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефиниции од областа на градежништво; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на Република Маке-
донија. 

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/162 п 
19 август 1998 година ^ * Директор, Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

1177. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за бесправно изградени објекти Град - 71а", што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува согласно Програмата за статистички истра-
жувања за периодот 1998-2002 година („Службен вес-
ник на Република Македонка" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 
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2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина - подрачни единици. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: лока-
ција и видови на објекти, намената и системот на бе-
справно изградените објекти; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите од областа на градежната стати-
стика; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Директор, 
Дончо Герасимовскн, с.р. 

Бр. 373/163 
19 август 1998 година 

Скопје 
1178. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за градежни објекти на кои се изведувани ра-
боти Град - 11", што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражуван>а за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски 
друштва и трговци поединци од областа на градежниш-
твото; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: лока-
ција и големина на објектот, вредност на извршените 
работи, опременост на зградите со инсталации, број и 
површина на завршените станови и станови во из-
градба, видови на станови и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. (Единстве-
ната класификација на дејности/ Националната класи-
фикација на дејности, Номенклатурата на градежни об-
јекти и услуги); 

- даваното на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје, за Република Македонија и на ниво на градски 
населби. 

3. За спроведувана на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

1179. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за градежни објекти во сопственост на граѓани 
Град - 11а", што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат Министерството за урба-
низам, градежништво и заштита на животната средина 
- подрачни единици; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: лока-
ција и големина на објектот, вредност на извршените 
работи, опременост на зградите со инсталации, број и 
површина на завршените станови и станови во из-
градба, видови на станови и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефиници од областа на градежната статистика. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

~ податоците ќе се даваат на ниво на извепггајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во бада со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 373/153 
18 август 1998 година 

Скопје 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 373/154 
18 август 1998 година 

Скопје 
1180. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за потрошувачка на градежен и погонски мате-
ријал Град - 13", што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски 
друштва и трговци поединци од областа на градежниш-
твото; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за вкупна 
вредност и количество на потрошен градежен и погон-
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ски материјал, количества на залихи по бидови на мате-
ријали и просечна цена по градежен материјал.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. Единствената 
класификација на дејности/ Националната класифика-
ција на дејности, Номенклатурата на индустриски про-
изводи; 

- давањето1 на податоците за ова истражување е за-
должително. 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на дејност и за 
Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/155 Директор, 
18 август 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

1181. Скопје 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика С„ Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Тригодишен из-
вештај за механизацијата и возниот парк во градеж-
ништвото Град - 14", што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: податоците ќе ги даваат 
претприј атијата, трговски друштва и трговци поединци 
од областа на градежништвото; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и 
големина на градежните машини и возила, капацитет 
на машините и силата на моторите, како и искористу-
вање на машинските капацитети; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Единствената класификација на дејностите/Наци-
оналната класификација на дејности. 

~ давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

~ податоците ќе се даваат на ниво на нзвештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на дејност и за 
Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/156 „ Директор, 
18 август 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

1182. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-

вештај за управување со општествениот станбен фонд 
Град - 15", што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатија кои управуваат со општествениот станбен 
фонд; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: фонд 
на згради, станови и деловни простори, вредност на 
зградите, приходи од фондот на становите и деловните 
простори, потрошени средства од приходите и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефинициите од областа на градежната стати-
стика; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извепггајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/157 
18 август 1998 година „ Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечен из-
вештај за градежништво Град - 21", што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатија, трговски 
друштва и трговци поединци од областа на градежниш-
твото; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вред-
ност на извршени и договорени градежни работи, број 
на работници и извршени ефективни часови; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. (Единствена 
класификација на дејности/Национална класификација 
на дејности и дефиниции од областа на градежната ста-
тистика); 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; т 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонка. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/158 
18 август 1998 година _ Директор, 

Скопје Дончо Герасимовскн, с.р. 
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1184. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 18.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Тримесечен из-
вештај за градежништво Град - 31", што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со тримесечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат: претпријатија, трговски 
друштва и трговци поединци од областа на градежниш-
твото; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: вред-
ност на извршени градежни работи по видови на 
градба, податоци за завршени и незавршени станови и 
нивна површина. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности/Националната класи-
фикација на дејности и дефиниции од областа на гра-
дежната статистика. 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот 
Скопје и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и 
капацитет на превозните средства според видови, поми-
нат пат на превозните средства, превоз на патници во 
внатрешниот и меѓународниот превоз - број на патници 
и патнички километри, превоз на товар во внатреш-
ниот и меѓународниот превоз - тони и тонски киломе-
три, број на работници. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Методолошкиот материјал усогласен со меѓуна-
родни стандарди, 1994 година; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика 'на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/171 
25 август 1998 година 

Скопје 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 373/159 
18 август 1998 година 

Скопје 
1185. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат Методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за друмски сообраќај", што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
Претпријатија, трговци поединци и трговски друштва 
од областа на друмскиот сообраќај и сопствениците на 
комби возила до 9 седишта и автобуси и товарни во-
зила. 

1186. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за цржав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за градскиот сообраќај", што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодна. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
Претпријатија, трговци поединци и трговски друштва 
од областа на градскиот сообраќај и сопствениците на 
приватни автобуси. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и 
капацитет на превозните средства според видови, поми-
нат пат на превозните средства, превоз на патници спо-
ред видови на возила, број на работници. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Методолошкиот материјал усогласен според меѓу-
народни стандарди, 1998 година; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/172 
25 август 1998 година 

Скопје Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 
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1187. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за ПТ промет", што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со месечна период ика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат 
Претпријатијата за пошта и телекомуникации. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: пош-
тенски и телеграфски промет во домашниот и меѓуна-
родниот сообраќај, работници и поштенски услуги; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Методолошкото упатство на статистиката за пош-
тенски сообраќај; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/173 Директор, 
25 август 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 
1188. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 19.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за индустрија Инд-21", што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се,утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, тргов-
ските друштва кои се регистрирани во областа на инду-
стрија и рударство; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: оства-
рено и можно производство; реализација и залихи на 
производите; вредноста на реализацијата; работници и 
часови на работа; смените; агрегати во електраните; 
погонските машини и мотори; потрошувачка на елек-
трична енергија по технолошка намена; извоз и увоз; 
промени во програмата на производството; иновациска 
дејност и трансфер на технологија; флуктуација на ра-
ботниците според степенот на стручното образование и 
друго; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности/Националната класи-
фикација на дејности, Номенклатурата на индустриски 
производи и др.; , 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на претпријатие, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија, по гранки и производи; 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 373/174 
19 август 1998 година 

Скопје 
1189. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за езерскиот сообраќај", што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата од областа на езерскиот сообраќај. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и 
капацитет на превозните средства според видови, пре-
воз на патници во внатрешниот и меѓународниот превоз 
- број на патници и патнички километри и број на 
работници; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Методолошкото упатство на статистиката за езер-
скиот сообраќај; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. Бр. 373/148 

25 август 1998 година 
Скопје 

1190. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 19.08.1998 година, 
донесе 

* Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за индустрија ЗАН-21", што Заводот за стати-
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етика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- п<одатоците ќе ги даваат претпријатијата/тргов-
ските друштва кои се регистрирани во областа на зана-
етчиството; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: произ-
водство и реализација на производите и услугите; ра-
ботници и часови на работа; смените; погонските ма-
шини и мотори и уреди; потрошувачка на електрична 
енергија по технолошка намена и друго; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности/Националната класи-
фикација на дејности, Номенклатурата на занаетчиски 
производи и др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на претпријатие, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија, по гранки и производи; 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Бр. 373/164 
19 ав17ст 1998 година 

Скопје 

1191. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 19.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен би-
ланс на производство и потрошувачка на електрична 
енергија ИНД 4а (производство, пренос и дистрибу-
ција) и ИНД - 46 (за индустриски електрани)", што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна псриодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата/тргов-
ските друштва кои се регистрирани во областа на инду-
стрија и рударство; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: произ-
ведена, набавена, увезена и извезена, потрошена и ди-
стрибуирана електрична енергија; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: ,ЕКД и 
други; 

- даван>ото на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извсштајнитс единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на претпријатие, а добиените податоци ќе служат 
за подготовка на енергетските биланси; 

3. За спроведуван>о на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

Бр. 373/165 
19 август 1998 година 

Скопје 
1192. ~~" 

Врз оснрва на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 19.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Цени на произ-
водителите на земјоделските производи, откупни и про-
дажни цени", што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе се даваат од 
Документацијата од месечните извештаи за откуп и ре-
ализација на земјоделски производи. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: коли-
чини, вредности и просечни цени на земојделски произ-
води за околу 100 земјоделски производи за индивиду-
ален и општествен сектор; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Единствената класификација на дејности/Наци-
оналната класификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на сектори и групи на производи, а ќе се објаву-
ваат по сектори и за Република Македонија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/166 
19 август 1998 година 

Скопје 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

1193. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 24.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Надворешна 
трговија - Истражуван>о на прометот на стоки со стран-
ство", што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува согласно Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со месечна пс рж> дика. 



I 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 септември 1998 Стр. 2408 - Бр. 44 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Царин-
ската управа. 

Задолжително ќе се прибираат податоци за: извоз и 
увоз на стоки, вредност франко граница на извезените 
и. увезените стоки во денари и соодветна валута, коли-
чина во килограми, земја на намена, потекло, вид на 
извоз, увоз, стоки според царинска тарифа, СМТК, 
ЕКД, и НАЦЕ, степен на обработка, економска на-
мена, производ - земја, земја - производ. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. Стандардна 
меѓународна трговска класификација, Препораките на 
Обединетите нации за концептите и дефинициите на 
статистиката на надворешната трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. Извештајните единици податоците ќе ги 
даваат на ниво на: Република Македонија, а ќе се обја-
вуваат на ниво на дејност, за Република Македонија, по 
производи и по земји. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/167 „ Директор, 
24 август 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

1194. ~~ 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 24.08.1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за железнички сообраќај", што Заводот за ста-
тистика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Ма-
кедонски железници. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: пре-
воз на патници во внатрешниот и меѓународниот превоз 
- број на патници и патнички километри, превоз на 
стоки во внатрешниот и меѓународниот превоз - тони и 
тонски километри; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел. Методо-
лошко упатство на статистиката за железнички сообра-
ќај; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/168 „ Директор, 
24 август 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

1195. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

л 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичк<ото истражување „Месечно истра-
жување за воздушниот сообраќај", што Заводот за ста-
тистика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Јав-
ните претпријатија од областа на воздушниот сообра-
ќај. 

- Задолжително ќе се прибираат ПОДАТОЦИ за: број и 
капацитет на авионите, искористување на авионите, 
превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот 
сообраќај - број на патници и патнички километри, 
превоз на товар во внатрешниот и меѓународниот соо-
браќај - тони и тонски километри, превоз до дестина-
ции, број на работници. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат Методолошкото упатство на статистиката за воз-
душен сообраќај; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/169 Директор, 
25 август 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

1196. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), Директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 25.08.1998 година, 
донесе 

Р ЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечно истра-
жување за промет на аеродромите", што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Јав-
ните претпријатија што обавуваат аеродромски услуги. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: про-
мет на домашни и странски воздухоплови, според видот 
на сообраќајот, промет на патници> товар и пошта, број 
на работници. 
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- при спроведувањето на истражувањето ќе се .кори-
сти Методолошкото упатство на статистиката за возду-
шен сообраќај; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се објавуваат за Република Македо-
нија. 

3. За спроведуваа на ова решение ќе се грижи 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/170 ^ Директор, 
25 август 1998 година Д о н ч ° ^асимовски, с.р. 

1197. СК°ПЈС 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Виница - град -
општина Виница. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Служб*ен 
весник на Република Македонија". 

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

Бр. 09-2606/1 
28 август 1998 година 

Скопје 

Директор, 
дипл.геод.инж. Џонов Димитар, 

с.р. 

Бр. 23-178/1 
26 август 1998 година 

Скопје Од Владата на Република 
Македонија 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ОР-

ДАН МИХАЈОВСКИ-ОЦКА" - ПРИЛЕП 

Во насловот на Одлуката и во точка 1, наместо збо-
ровите „Основно училиште „Ордан Михајловски - Оц-
ка" - Прилеп, треба да стојат зборовите „Основно му-
зичко училиште „Ордан Михајловски-Оцка" - При-
леп". 

Бр. 23-1303/1 
31 август 1998 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

О Б Ј А В И 
Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство на Република Македонија - Скопје во сми-
сла на член 26 од Законот за семе („Сл. весник на РМ" 
бр. 18/73,51/88,20/90,39/90, 32/91 и83/92).објавува дека: 

ЛОС ЗП „Жито Клас" - Пробиштип се брише од 
Регистарот на производители и доработувачи на семен-
ски материјал од житни, индустриски и фуражни кул-
тури - регистарски бр. 2, решение бр. 10-5707/4 од 
28.08.1998 година. 

Бр. 10-5707/4 
28 август 1998 година 

Скопје 

Министер, 
М-р Киро Докузовски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на услови за градба на авто•сервис со придружни 
објекти (продавница за делови, магацин и канцеларии) 
на подрачјето на општината „Кисела Вода" - Скопје, 
објавена во („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 5/97), направена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА АВТО СЕРВИС СО ПРИ-
ДРУЖНИ ОБЈЕКТИ (ПРОДАВНИЦА ЗА ДЕЛОВИ, 
МАГАЦИН И КАНЦЕЛАРИИ) НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА" - СКОПЈЕ 

Во точка 1, во вториот и третиот ред наместо зборо-
вите „што треба да се гради на КП бр. 2537/3" треба да 
стои „што треба да се гради на КП бр. 2528/2". 

Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје во сми-
сла на член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ" 
бр. 18/73, 51/88, 20/90, 39/90, 32/91 и 83/92) објавува дека 
во Регистарот на доработувачи на семенски материјал 
се запишува: * 

АД „Бучиште" - Пробиштип за производство на 
семенски материјал од житни, индустриски и фуражни 
и доработка на житни (без ориз), индустриски (без ше-
ќерна репа) и фуражни (без луцерка), регистарски број 
30, решение бр. 10-5707/2 од 28.08.1998 година. 

Бр. 10-5707/2 
28 август 1998 година 

Скопје 

Министер, 
М-р Киро Докузовски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање со-
гласност на Статутот на Основното училиште „Ордан 
Михајловски - Оцка" - Прилеп, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/98, направена 
е грешка, поради што се дава 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред 4 Основниот суд Скопје I - Скопје е заведена 
парнична постапка за регрес по тужбата на тужителот 
А.Д. За осигурување "Вардар", Градски ѕид блок бр. 8, 
Скопје, против тужениот Стојановски Бобан од 
Скопје, бул."Партизански одреди" бр. бб а/2-2, со не-
позната адреса во сранство - Германија. Вредност на 
спорот 26.341,00 денари. 

Бидејќи тужениот. Стојановски Бобан од Скопје, 
КОЈ е со непознато престојувалиште во странство -
Германија, кој нема оставено свој полномиошник на 
територијата на Р.Македонија, согласно чл. 78 ст.4 од 
ЗПП судот му постави привремен застапник од редот 
на адвокатите од Скопје, и тоа адвокатот од Скопје 
Петар Шилегов, ул."Питу Гули" бр. 70, кој ќе ги 
штити правата и интресите на тужениот до негово 
појавување пред суд, или на негов полномошник, 
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односно додека Центарот за социјална работа не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX 
П.бр.690/98. (14199) 

ОСНОВЕН д у д СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за надомест на 

штета вредност на спорот 122.680,00 денари по туж-
бата на тужителите АД ОХИС "Наум Наумовски 
Борче" и ДОО "ОХИС - ФИЈ1КОМ" Скопје, против 
тужениот Камчев Ванчо, ул.5'Домазетовска' бр. 5, е. 
Драчево, Скопје, кој отпатувал во странство со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Камчев Ванчо во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да се јави во 
Основниот суд Скопје П - Скопје или во тој рок да 
достави свој полномошник. 

Доколку тужениот Камчев Ванчо не се јави во рок 
од 30 дена неговите интереси во постапката ќе ги 
штити привремен застапник поставен од Меѓуопш-
•тински Центар за социјални работи на општините на 
град Скопје, се додека тужениот лично или негов 
полномошник не ќе се појават во судот. 

Од Основниов суд Скопје П - Скопје, XIX. П.бр. 
939/98. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1244/98, на> регистарска влошка бр. 02002896-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Основање-
то на трговско друштво за производство и сервисира-
ње на медицински апарати и опрема „МЕДИДЕНТ" 
Јосиф дооел, ул. „Јужен Македонски Булевар" бб, 
Скопје. 

Основач: Јосиф Петров, ул. „Милан Мијалковиќ 
бр.2а, Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15*32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.89, 15.98, 18.10, 18.21, .18.23, 18.24, 20.10, 
20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 24.51, 
24.52, 25.11, 26.21, 27.72, 28.62, 28.75 , 29.12, 29.24, 
29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.62, 32.20, 34.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.63, 
37.10, 45.21, 45.41, 42.45, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56,, 51.57, 51.60, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
$2.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74,-55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, 
93.01.' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје; Трег. бр. 1244/ 
98. (12519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1631/98, на регистарска влошка бр. 02002768-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Колонијал „ЈЕТА" Јетмис Исмаил Исмаили, 
е. Г. Седларце - Камењане. 

Основач: Јетмир И смаи<л Исмаили од е. Г. Седлар-
це, Камењане, Тетово. 

Тп Колонијал „ЈЕТА". 
Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници, 

претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.21 - Трговија 
на мало со овошје и зеленчук. 

Управител: За управител на ти се одредува лицето 
Јетмир Исмаил Исмаили. 

Овластувања: Трговецот поединец во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските на тп во правниот промет со трети 
лица направени во текот на работењето одговара Јет-
мир Исмаил Исмали одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1631/ 
98. (12488) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1881/98, на регистарска влошка бр. 
020023017-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за градежништво, трговија и 
услуги >ДИНИ ИНЖЕНЕРИНГ" Џемаилидин Имери 
и др. јтд експорт-импорт, Блок 70 ул. „180" бр.2/1/14, 
Тетово. 

Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.33, 45.41, 45.45 , 74.12, 72.30, 74.14, 74.20, 74.20/2, 
74.20/3, 51.31, 51.32,, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.63. 

' Друштвото врши надворешно-трговски промет со 
прехрамбени и ^прехрамбени производи. 

Застапување и посрердување во промет со стоки и 
услуги. 

Реекспорт - Малограничен промет со СР Југосла-
вија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција. 

Изведување на градежни работи во странство - Ин-
женеринг. 

Во правниот промет со трети лица Јавното тргов-
ско друштво истапува во свое име и за своја сметка со 
неограничено овластување. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица секој содружник одговара на доверителите непо-
средно со целиот свој имот и солидарно со другиот 
содружник. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Џе-
маил идин Имери - управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1881/ 
98. , (12493) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 03001167-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јтд. Јавно трговско друштво за производство, трговија 
и услуги Ел-Го јтд Виница ул. „Страшо Пинџур" бр. 1/ 
20. 

Со договор од 22.05.1998 год. основано е јтд под 
назив: Јавно трговско друштво за производство, трго-
Зија и услуги Ел-Го јтд Виница. 
^Седиштето на јтд е во Виница на ул. Страшо Пинџур 

Содружници се лицата Иванов Методи од е. Лаки-
Виница и Анте Митевски од Виница со стан на ул. 
„Димитар Осоговски" бр. 32. Содружниците вложуваат 
по 200,00 ден. 

ЈТД ќе ги врши следните дејности: 17.40, 17.40/1 
17.51, 20.30, 21.12, 25.21, 36.11, 36.12, 50.10, 50.20, 
50.30/2, 50.50, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.35, 51.41, 51.42, 51,51, 51.53, 52.11, 52.11, 51.12, 
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52.41, 52.42, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.70 надворешна трговија со 
прехранбени и надворешна трговија со ^прехранбени 
производи. 

Во правниот промет со трети лица јтд ќе настапува 
во свое име и за своја сметка со неограничени овласту-
вања. 

За обврските на јтд содружниците на доверителите 
одговараат непосредно со целиот свој имот и солидарно 
со другиот содружник. 

Управител на јтд и застапник во надворешниот 
трговски промет е лицето Иванов Методи со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 434/98. 
(12371) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 383/98, на регистарска влошка бр. 03001117-1-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јтд. Дру/итво за производство на леб и печива Карпош 
јтд Радовиш бул. А. Македонски 16-3/1. 

Основачи: Соколова Благица Радовиш Петре Соко-
лов од Радовиш. 

Дејности: 15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,-
51.35 , 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44/ 
52.1, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, надво-
решна трговија, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прехранбени про-
изводи. 

Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување - управител Петре 

Соколов. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 383/98. 

(12373) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 493/98, на регистарска влошка бр. 0300122-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на дв-
оел. Друштво за производство трговија и услуги Каме 
Каме дооел Струмица ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" 
8/8 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 01.21, 01.42, 
60.22, 60.23, 60.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.42, 51.47, 
51.39, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 5233, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
93.05, Меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, услуги во меѓународен промет, 
меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од 
консигнационн складишта, мал ограничен промет, ре-
експорт. 

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

За обврските спрема трети лица, друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Танчев Каме, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 493/98. 
(12376) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 475/98, на регистарска влошка бр. 03001207-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар уписот на дооел. 
Друштво за производство, трговија и услуги Мермер-
гран-м дооел Струмица ул. Наум Наумовски - Борче 
бр. 27. 

Оснивач: Тодор Манасиевски од Струмица. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.50, 15.32, 15.42, 

15.51, 15.52, 15.61, 15.86, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 
20.40, 21.21, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.14, 25.52, 
26.61, 26.70, 26.81, 26.82, 45.32, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 50.12, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.43, 
51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 01.21, 
01.24, 01.23, надворешна трговија со прехрамбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехрамбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет 
со Р. Бугарија и Грција. 

Завршни и занаетчиски работи во градежништво во 
странство. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со цело-
купниот свој имот, управител и застапник без ограничу-
вање Тодор Манасиевски. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 475/98. 
(12378) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 471/98, на регистарска влошка бр. 03001203-1-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јтд. Друштво за превоз, трговија и услуги Бога 98 јтд 
увоз-извоз Струмица, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" 
бр. 8/16. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.45, 52.47, 
52.50, надворешна трговија со прехрамбени производи, 
надворешна трговија со ^прехрамбени производи, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 

Јавното трговско друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските на друштвото содружниците одговараат 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 412/98, на регистарска влошка бр. 03001146-1-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јавно трговско друштво. Друштво за трговија и услуги 
Со-Ни, увоз-извоз јтд Радовиш, ул. „6 Ноември" бр. 13 
Радовиш. 

Основачи: Талевски Илчо и Талевска Мара. 
Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 

1, 50.40/2,50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 

Надворешна трговија со прехрамбени производи. 
Надворешна трговија со ^прехрамбени производи. 
Посредување и застапување во надворешно тргов-

ското работење. 
Комисиона продажба на стоки од увоз 70.31, 70.32, 

74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5. 
Јавното трговско друштво во јавниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица за обврските на 

друштвото содружниците одговараат лично и неограни-
чено солидарно со целиот свој имот. 

Талевски Илчо, управител со неограничени овласту-
вања, кој е и застапник во надворешно трговското ра-
ботење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 412/98. 
(12374) 
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лично и неограничено, солидарно со целиот свој имот. 
Ѓорѓиева Мира - управител на друштвото со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 471/98. 
(12379) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 547/98, го запиша во трговскиот регистар 
трговското друштво. 

Трговско друштво за трговија и услуги Мисаилески 
Виктор ВИР увоз-извоз дооел Кичево ул. „Солунска" 
И. 

Друштвото ќе работи со: 20.10/1,20.30, 20.40,20.51, 
28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 
45.45, 50.20, 50,30, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.62, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
65.12/3, 92.34. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ̂ прехранбени производи, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообарќај, 
услуги во меѓународниот друмски сообраќај-меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во проме-
тот на стоки, продажба на стоки во консигнациони 
складови на странски стоки, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, застапување на странски 
фирми, посредништво, комисиони работи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со полно овластување 
и одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Виктор Мисаилески, управител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 547/ 

98. (12249) 

Основниот суд Кичево во Кичево, со решението 
Трег. бр: 597/98, на регистарска влошка бр. 001524, го 
запиша во трговскиот регистар уписот на трговец по-
единец. Трговец поединец за трговија УДЕ Сафијудин 
Авз§да Вејселоски Кичево тп ул. „Стојан Сандески" бр. 
20 Кичево. 

Основач е лицето Сафијудин Вејселоски од Кичево 
ул. „Стојан Сандески" бр. 20 Кичево. 

Трговец поединец е основано со пријава од 
19.06.1998 год. 

Во правниот промет и односите со трети лица трго-
вец поединец одговара лично со целиот свој имот а 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Дејност: 52.11 и 52.12. 
Овластен потписник на тп е лицето Сафијудин Ве-

селоски без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Кичево во Кичево, Трег. бр. 597/ 
98. (12250) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 585/98, на регистарска влошка бр. 001512, го 
запиша во трговскиот регистар трговец поединец. 
Трговец поединец за трговија на мало - РОЗЕ-Љупчо 
Наумче Тасевски ул. „Горче Петров" л-4/27, Охрид. 

Основач: Љупчо Тасевски. 
Дејности: 52.42, 52.41, 52.44/43. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Овластен потписник Љупчо Тасевски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 585/ 

98. (12251) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 584/98, на регистарска влошка бр. 001511, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на тргов-
ското друштво. 

Трговско друштво за производство, трговија и уго-
стителство - СИВИ - Охрид д.о.о.е.л. Охрид ул. 
„Трајче Трајческн" бр. 16. 

Основач на друштвото е лицето Рашид Билбил од 
Охрид, седиштето ќе биде во Охрид на ул. „Трајче 
Трајчески" бр. 16. 

Дејности: 25.21, 25.22, 22.23, 25.24, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.4СУ1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56,51,57,51.61,51.62,51.63,51.64,51.65,51.66,51.7,, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52, 42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 55.12, 
55.30, 55.3(У1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
01.24, 01.25, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, малограничен промет, реекспорт, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција. 

Друштвото во прометот со трети настапува во свое 
име и за своја сметка и има полни овластувања, и одго-
вара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 584/ 
98 (12252) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 582/98, на регистарска влошка бр. 001509, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. 

Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Петрески Димко - АЛЕК МАК - Експорт-Им-
порт Охрид д.о.о.е.л. Охрид, ул. „Радојца Новичиќ" 
бр. 144-а. 

Содружник: Петрески Димко со изјава од 10.06.1998 
год. 

Дејноста: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.23, 01.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 
$2.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40,60.22, 60.24. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ре-
експорт, малограничен промет, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Трговското друштво во прометот со трета лица 
одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото упра-
вител Петрески Димко. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 582/ 
98. (>12253) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 550/98, на регистарска влошка бр. 001477, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. 
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Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
Тасески Стребрен - МОДА МИКИ-КИКИ КОМ-
ПАНИ - Охрид д.о.о.е Охрид, ул. „Кленоец - бб. 

Содружник: Тасески Стребрен со Изјава од 
05.06.1998 год. 

Дејноста: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2,17.51,17.52,17.53,17.54/1,17.54/2,17.60,17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 
19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55 , 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 
51.70, 52.10, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Трговското друштво во прометот со трети лица 
одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - упра-
вител - Тасевски Сгребрен. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 550/ 
98. (12255) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1025/98, на регистарска влошка бр. 02002581-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво. Трговско друштво за трговија и 
услуги на големо и мало, увоз-извоз АМАРИ Марија 
двоел ТЦ „Буњаковец" лок. бр. 35, Скопје. 

Основач на друштвото е Јовановска Марија од 
Скопје, Бул. „Јане Сандански" бр. 110-4/10 со изјава за 
основање од 27.04.1998 год. За управител е именувана 
Јовановска Марија со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Дејности на друштвото: 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 
17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.70, 51.57, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 
93.05, 74.14, 74.84. Во надворешниот промет: 51.31, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.35, 51.24, 51.53, 51.54, 
51.70. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1025/ 
98. (12526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1326/98, на регистарска влошка бр. 02002822-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на друштвото за производство, тргов*да, угостителство 
и услуги во прометот ЦХИВ Љупчо и др. доо увоз-
извоз Скопје ул. „Водњанска" бр. 35 Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15Љ2, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.30/3, 50.30/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51. 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.63, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41', 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/452.45, 52.46, 52.47,52.48, 
52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 53.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23,55.30,55.30/1,55.30/2,55.40. надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, коисигнациона про-
дажба, комисиона продажба, реекспорт, превоз на 
стоки во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓуна-
родниот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и на своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Димитрова Зорица-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1326/ 
98. (12527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1339/98, на регистарска влошка бр. 1-18493-1-
0-0, го запиша во трговскиот регистар уписот на дел од 
претпријатието. БИ „МАК" сервис доо со ц.о. Скопје 
ул. „Лазар Личеновски" бб Скопје. 

Дејности: 090121, 090131, 090132, 090139. 
Во име и за сметка на претор^' атието. Одговара 

претпријатието. 
Тодоровски Драган - раководител без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1339/ 

98. (12528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1870/98, на регистарска влошка бр. 02002910-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец тп. ТП Весна Велко Здравевска 
КИМ-ПРОМ - трговија на мало со мешовита ^пре-
хранбена стока. Снабдувачки центар Ѓорче Петров, об-
јект 3, локал 756 - Скопје. 

Дејности: 52.12 - друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока 
52.44 - трогвија на мало со опрема за домаќинствата 
52.44/2 - трговија на мало со опрема за осветлување 
52.44/4 - трговија на мало со останати предмети за до-
маќинствата 
52.45 - трговија на мало со апарати за домаќинствата, 
радио и телевизиски уреди 
52.46 - трговија на мало со метална стока, градежен 
материјал, бои и стакло. 

Управител е Никола Гарески од Скопје, ул. „Марко 
Орешковиќ" бр. 47 - Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1870/ 
98. (12529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1983/98, на регистарска влошка бр. 02003007-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво МЕДНА КОМЕРЦ-МС Љупчо 
дооел увоз-извоз Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 59/1/ 
6/15. 

Основач: Тодоровски Љупчо од Скопје, ул. Шумади-
ска бр. 6/7. 

Оснивачки влог: 10.058 ДМ во противредност 
311.300,00 ден. 

Управител: Тодоровски Љупчо, без ограничување. 
Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2,50.30/3,50.40, 

50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
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а за обврските сторени во тој промет одговара лично со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трет. бр. 488/98. 
(12398) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трет. 
бр. 445/98, на регистарска влошка бр. 030011787-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поеди-
нец Коле Трајан Богданов тп, ул. „Питу Гули" бр. 27 
Штип. 

Дејности: 60.24 - превоз на стоки во друмскиот соо-
бракај. 

Овластен потписник Коле Трајан Богданов од 
Штип, ул. „Питу Гули" бр. 27 Штип. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 445/98. 
(12399) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 481/98, на регистарска влошка бр. 030012137-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
дооел Друштво за производство и трговија РЕМОДА 
дооел Штип, ул. „Ванчо Прке" бр. 121. 

Основач: Трајан Георгиев од Штип. 
Дејност: 17.11,17.12,17.13,17.14,17.15,17.16,17.17, 

17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2,17.51,17.52,17.53, 17.54,17.54/1,17.54/2,17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.224, 18.30, 
19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
24.12, 24.13, 24.14, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 
51.11, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51,19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51,33, 51.34, 51.35 , 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 
52.44/4, 52.61, 62.62, 52.63, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи, посредување и застапување на 
странски фирми, комисиона и консигнациона про-
дажба, реекспорт; малограничен промет со соседните 
земји. 

Одговорност во свое име и за своја сметка, со це-
лиот свој имот. 

Управител и застапник без ограничување Слабана 
Николова. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 481/98. 
(12400) 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.47, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.33, 74.12, 74.14, 
74.82, 74.83, 74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1983/ 
98. ^ (12530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 566/98, на регистарска влошка бр. 02002988-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво за трговија и услуги ФИЛ ТРОЛА 
Тома Ничота и други, д.о.о. ул. „Сервисна зона Југ" 
б•б. Скопје. 

Дејности: 2521, 2523, 2811, 2812, 1840, 2851, 2852, 
2872, 2873, 2874, 2875, 2956, 5030/1, 5030/2, 5030/3, 5115, 
5117, 5118,5119, 5132,5138, 5154, 5164, 5170, 7210,7220, 
7230, 7240, 7250, 7260,7310/2, 7413, 7114, 7420/2, 7420/3, 
7430, 7440, 7484, 9305, и надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, посредништво, 
застапнипггво, консигнација и реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Тома Ничота - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 566/ 
98. (12531) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 479/98, на регистарска влошка бр. 030012117-1-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
јтд Јавно трговско друштво за производство, трговија и 
услуги ВФ - Инвесг јтд увоз-извоз Штип, ул. „Вита Поп 
Јорданова" бр, 120. 

Основачи: Соња Николовска од Штип и Весна 
Алексоска од Штип. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 15.32, 15.52, 
15.82,15.82/1, 15.82/2,15.85,15.89,15.98,15.98/1, 15.98/ 
2, 25.22,25.24,21.21, 36.50, 50.30,50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3? 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.31, 51.33, 
51.41, 51.47, 51.^3, 55.30, 55.30/2, 51.70, 52.21, 52.24, 
52.25, 52.33, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63,° 52.72, 
52.72/1, 74.40, 74.11, 74.12, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, застапување, прет-
ставување, реекспорт, продажба на стоки од консигна-
циони складови, малограничен промет. 

Истапува во свое име и за своја сметка со неограни-
чени овластувања. 

Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител и застапник Соња Николовска со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 479/98. 

(12397) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 488/98, на регистарска влошка бр. 030012207-6-03-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поедин-
нец Горанчо Добре Стојанов тп Штип, ул. „В. Крајгер" 
бр. 10/24. 

Дејност: 15.81/1. 
Основач овластен потписник Горанчо Стојанов. 
Во вршел>е на дејноста спрема трети лица трговец 

поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата, 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 480/98, на регистарска влошка бр. 030012127-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поеди-
нец Ристе Методја Петров тп Штип, ул. „Христијан 
Карпош" бр. 41/21. 

Дејност: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,52.24, 52.25,52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47. 

Основач овластен потписник Ристе Петров. 
Во вршењето на дејноста спрема трети лица Трговец 

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

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 480/98. 
(12401) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 492/98, на регистарска влошка бр. 030012247-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поеди-
нец Владо Стојко Панов тп Штип, ул. „Драги Крити-
ки" бр. 38. 
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Основач - овластен потписник Владо Панов од 
Штип. 

Дејости: 74.12. 
Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 492/98. 

(12403) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трет. 
бр. 453/98, на регистарска влошка бр. 030011867-6-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар Трговец поеди-
нец Ефремов Никола Ристо Штип тп, ул. „Васил Доган-
џински" бр. 19. 

Основачот Ефремов Никола Ристо од Штип, ул. 
„Васил Доганџиски" бр. 19, е основач на трговец поеди-
нец. 

Овластен потписник е Ефремов Никола Ристо без 
ограничување. 

Дејност: 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23, 52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 53.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52,50, 52.62, 
52.63, 52.62, 52.63. 

Неограничени овластувања во правниот промет со 
трети лица. Одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 453/98. 
(12405) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег. бр. 471/98, на регистарска влошка бр. 001398, го 
запиша во трговскиот регистар Друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ТАНЧЕ" Атанаско (бојчески 
и др. увоз-извоз Прилеп ЈТД, ул. „Ленин" бр. 146 При-
леп. 

Основачи: Атанаско Сгојчески од Прилеп, ул. „Ле-
нин" бр. 146 Прилеп, Веселка Стојческа од Прилеп, ул. 
„Ленин" бр. 146 Прилеп. 

Седиште на фирмата: ул. „Ленин" бр. 146 Прилеп. 
Дејности: 01.23, 01.14, 15.11, 15.31, 15.98/2, 22.22, 

50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.47, 52.62, 
52.63,52.72,55.31/1, 55.40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^пре-
хранбени производи. 

Управител Атанаско Стојчески од Прилеп. 
ЈТД во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица за обврските на 

друштвото одговараат содружниците лично и неограни-
чено со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 471/ 
98. (12779) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Трег. бр. 499/98, на регистарска влошка бр. 001426, го 
запиша во трговскиот регистар Трговец-поединец за 
трговија на мало со мешовити стоки облека и обувки 
Димко Љубомир Ѓорѓиевски „ТИМ-СПОРТ" Битола 
ТП, ул. „Пецо Божиновски" бр. 52 Битола. 

Дејности: 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.62. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет со 

трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување Димко Ѓорѓиевски -

овластен застапник без ограничување. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 499/ 

98. (12780) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Срег. бр. 1211/98, на регистарска влошка бр. 2-719, го 
запиша во судскиот регистар основањето на Произ-

водно-услужна и трговска задруга „98-ДИ-МА" увоз-
извоз, е. Самоков, Самоков П>О, 

Седиште на фирмата: е. Самоков, Самоков. 
Дејноста: 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 50.10, 50.20, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.13, 51,16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.22, 31.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11,52.12,52.21,52.2, 52.23,52.24, 52.25,52.26,52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 70.31, 74.40, 74.70, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта за странски стоки- реекспорт. 

Јованка Милошеска, директор на задругата со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности со полни овластувања и полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 1211/ 
98. (12781) 

Основниот суд Битола во Битола со решението 
Срег. бр. 866/98, на регистарска влошка бр. 2-691, го 
запиша во судскиот регистар основањето на задруга 
Производно трговско услужна задруга „Т и М" увоз-
извоз Прилеп П•О., ул. „Пенка Котеска" бр. 90 При-
леп. 

Основачи: Шишевски Л>убе од Прилеп, ул. „Пенка 
Котеска" бр. 20, Јасмина Ѓурчиновска Шишевска од 
Прилеп, ул, „Пенка Котеска" бр. 20, Бовдаи Шишевски 
од Прилеп, ул. „Пенка Котеска" бр. 20. 

Дејност: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 
012703, 012810, 012901, 012909, 013010, 013021, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 013099, 013111, 013112, 
013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013400, 013500, 
020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 
110302, 110303, 110309, 110404,110903, 110909, забавни 
и видео игри, откуп на шумски плодови и лековити 
билки, надворешна трговија со ^прехранбени произ-
води, превоз на патници во меѓународниот друмски соо-
бракај, превоз на стоки во меѓународниот друмски соо-
браќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки, продажба на стоки од консигнмр§-
рјн складови на странски стоки. 

Шишевски Љубе, директор на задругата со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 866/ 

98. (12782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег•е>р. 1823/98, на регистарска влошка бр. 02002900-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Дарко Цене завировски ти „ИЛИНДЕН" 
Колонијал, е. Раотинце, Јегуновце. 

Основач: Дарко Цене Зафировскл е. Раотинце, оп-
штина Јегуновце. 

Дејност: 52.11 - трговија на мало во продавници 
претежно со храна, пијалоци и тутун, 52.12 - друга 
трговија на мало во продавница со мешовита стока. 
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Одговорност: Дарко Цене Зафировски одговара 
лично со целиот СВОЈ имот. 

Овластено лице Дарко Цене Зафировски, управи-
тел со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1823/ 
98. (12491) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2080/98, од 27.УИ.1998 година на регистарска 
влошка бр. 020034007-4-09-000, - го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на претпријатието со 
ЗТД Друштво за одржување, инженеринг и застапу-
вање Топлификација - Одржување АД, ул. „Лондон-
ска" бб, Скопје. 

Дејности: 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 44.44, 45.44, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.74, 55.30/2, 60.24, 
73.10/2,- 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21/1, 45.50, 51.57, 
60.30, 63.21, 72.20, 72.30, 72.60, 74.30, 74.84. 

Надворешно трговски промет: Трговија на големо 
со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи, 
со метали и метални руди, со дрва, градежен материјал, 
санитарна опрема, метална стока, цевки, уреди, опрема 
за централно греење, хемиски производи, репродукти-
вен материјал и друга трговија на големо. 

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Јовановски Јован - претседател 
на Управен одбор, односно работоводен орган без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2080/ 
98. 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр.221/97 од 18.УШ.1998 година се 
поведува постапка за присилно порамнување во сте-
чај, над должникот ИРУК "Мермери" од Гостивар со 
предлог: должникот утврдените побарувања на дове-
рителите да ги исплати во висина од 60% за две годи-
ни, а времето да тече од денот на заклучувањето на 
присилното порамнување. 

Сите доверители 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 ги намират 
долговите према ИРУК "Мермери" од Гостивар, во 
стечај без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарува-
ња и за порамнувањето се определува за 27.Х.1998 го-
дина во 11,00 часот, сала број П на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (14151) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1171/97 од 4.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот. ППУТ "Мак-
Аналит" увоз-извоз од Скопје,ул."Јане Сандански" бр. 
35А/-5 со жиро сметка 40100-801-365136. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Стојановска Лил-
јана од Скопје,ул."Методи Митевски" бр.8-4/4, теле-
фон 135-482. 

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 
дбкази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 8ЛУ.1998 >година, во 9,40 часот, во 
барка бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14068) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2541/97 од 25.ПЛ998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Орво Ф 
Траде" експорт-импорт од Скопје,село Мојанце, со 
жиро сметка 40110-601-376259. 

За стечаен судија е одредена Маја Малохова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е *одредена Стојановска Лил-
јана од Скопје,ул."Методи Митевски" бр.8-4/4, теле-
фон 135-482. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на̂  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 27.1У.1998 година, во 10,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14069) 

Основниот суд во Биотола со решението ст.бр. 
218/98 од 26.УШ.1998 година над ПП "Инфо-Мак" -
Битола, ул."Јосиф Христовски" бр. 4/3, дејност книго-
водствени услуги со жиро сметка бр. 40300-601-68487 
што се води ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од основниот суд во Битола. (14237) 

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 84/96 
од 18.У1.1998 година над ПП "Мини Базар" од Битола, 
ул."М.Тито" бр. 486 со жиро сметка 40300-601-41203 и 
дејност - трговија на мало, отвори стечајна постапка, 
но истата не се спроведе, и се заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1423 8) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1033/97 од 25.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПГПУ "Пре-
стиж 96" од Скопје,ул."Иван Тургенов" бр. 10-А со 
жиро сметка 40100-601-376493. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје,ул."Беровска" 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 27.Ќ.1998 година, во 10,50 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14206) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 49/98 од 5.У.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало и услуги 
"Симби 3" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Перо 
Наков" бр. 129 со жиро сметка 40110-601-353079. 

За ликвидационен управник се определува Стоја-
новска Лилјана, од Скопје, ул."Методи Митевски" бр. 
8-4/4, телефон 135-482. 

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 6.УП.1998 година, во 10,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 8/98 од 22.07.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „ИВИВА" извоз-увоз ДОО - Скопје ул. „Сал-
вадор Ал»енде" број 4-а, жиро сметка 40100-601-267009. 

За ликвидатор се определува лицето Ацевски Зоран 
од Скопје, ул. „Њуделхиска" број 2/4-21 - Скопје, име-
нуван од претпријатието. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидација во рок од 30 дена, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13315) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за промет на големо и мало и сервисирање 
"Интер - траде" увоз - извоз ц.о. Скопје". (14202) 

Правоаголен печат под назив:мБурегџилница"Весна" 
- Киоск - Николовски Зоран, тел. 261-735, ул."Кемал 
Се]фула" бб - Скопје". ' (14138) 

Тркалезен печат под назив: "Ракометен клуб "Кра-
тово" - жени - Кратово". (14231) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија и услуги "Фа и Фа" Скопје увоз извоз доо".( 14252) 

Тркалезен печат под назив: "Македонско Неурохи-
рушко Здружение - Скопје". ^(14258) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за производство, промет и посредувзање Р.Б. 
"Рабуш" експорт-импорт п.о. - Скопје". (14008) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Месна заед-
ница "Пинтија" - Скопје". (14013) 

Правоаголен печат под назив: "Адвокат Георгиев 
Иван, ул."Никола Вапцаров" бр. 5/7, тел. 091 - 231 -
234 - Скопје на име адвокат Георгиев Иван, ул. "Ни-
кола Вапцаров" бр.5/7,Скопје. (13984) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за транс-
порт трговија туризам и угостителство "Цонка Бус" 
д.о.о. - Скопје". . (13943) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за турис-
тичко посредување, угостителство и трговија на голе-
мо и мало "Кајзер Тренд" ц.о. експорт-импорт -
Скопје". ^ (13961) 

Тркалезен печат под назив: "Куќен совет,ул. "Џон 
Кенеди" бр. 27-6 - Скопје". (13965) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за произ-
водство и промет на големо и мало "Т и С - Комерц"цс 
увоз-извоз - Скопје". (14007) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови бр.4082449 и 4082452, од тековна сметка бр. 
, 0001789.09, издадени од Комерцијална банка а.д. -

Скопје на име Кузевски Атанас,ул."Првомајска" бр. 11-
6/5,Скопје. (13942) 

Чек бр.0003226531, од тековна сметка бр.0125675.46, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Димовска Снежана,Скопје. (13945) 

Чекови од бр. 18042061 до 18042079 и од бр. 
9000145401 до 9000145420, од тековна сметка бр.47452-
57, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име 
Игор Атанасовски,Скопје. (13948) 

Чек бр. 0003226531, од тековна сметка бр.0125675.46 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 

Димовска Снежана,Скопје. (13953) 
Чекови од бр. 000440793 до 000440811, од тековна 

сметка бр.0128049.44, издаден од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Локвенец Владимир,Скопје. (13972) 

Чекови бр.0001880203, 0001880204 и 0001880205, од 
тековна сметка бр.0123512.61,издадени од Комерцијал-
на банка а.д. - Скопје на име Попоски Живко, ул. 
"М.Ацев" бр. 33,Охрид. (13994) 

Чекови од бр.50004209254 до 50004209261, од те-
ковна сметка бр.0206797563издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Грозданова Славица -
овластено лице,Скопје. (13995) 

Чекови од од бр. 2846002 до 2846011, од тековна 
сметка бр.27699/80, издадени од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Тодоровска Нада,Скопје. (14019) 

Чекови бр.16676984, 16895722, 16895723, од тековна 
сметка бр.38292-05,издадени од Стопанска Банка а.д. -
Скопје на име Драги Ефремов,Скопје. (14022) 

Чекови бр. 1960980, од бр. 1960981 до 1960983, 
1931868, од тековна сметка бр.3940/03, издадени од 
Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Штип на 
име Ката Димкова,Штип. (14030) 

Чекови од бр. 0003261644 до 0003261650 и бр. 
0003217601, од тековна сметка бр.0126579.59,издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајкова 
Сузана,Скопје. (14042) 

Чекови бр.1720971,1967485,1967486, од тековна смет-
ка бр.3786/47, издадени од Стопанска банка АД -
Скопје - Филијала - Штип на име Илиева Стојка, 
ул."Сајбије Демир"бр.1/21ДПтип. (14051) 

Чекови бр. 1993064 и 1993065, од. тековна сметка бр. 
7559/58,'издадени од Стопанска банка а.д%- Скопје -
Главна лфилијала - Штип на име Најдов Илија,ул. 
"Панче Ќар аѓозов"бр.8/4,Штип. (14062) 

Чекови бр.80718; 1915618; 1965806; 1965808 од теков-
на сметка бр.1055/88,издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Стефанов Ангел, ул. "Саемски Фронт" 
бр. 27/16,Штип. (14079) 
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Чекови бр.1959324 и 1959325, од тековна сметка бр. 
5617/96 на име Лазаров Блажо, ул."Добре Радосавлев" 
бр.37,Штип. (14091) 

Чекови од 888067 до 888069 од тековна сметка бр. 
3530-88,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, 
Главна филијала - Штип на име Клинчарски Петре, е. 
Чардаклија,Штип. (14092) 

Чекови бр. 1442246 и 1442247, од тековна сметка бр. 
8859/71, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Главна филијала Штип на име Ристов Тодор,Штип. 

Чекови бр.179541, 798185 од бр. 1024270 до 1024276 и 
броевите 1032923; 1032925; 1032926 на име Николоски 
Југослав,ул."Партизанска" бр. 22,Гевгелија. (14097) 

Работна книшка на име Бојчин Снежана,Скопје. 
Работна книшка на име Нехат Лиман,Скопје. 
Работна книшка на име Лимани Абдулазис,Скопје. 
Рабо*тна книшка на име Летафет Илјас,Скопје. 
Работна книшка на име Ентезан Илјас,Скопје. 
Работна книшка на име Сами Илјас,Скопје. (13960) 
Работна книшка на име Салуш Бафтиари,е. Драче-

вица,Скопје. (13964) 
Работна книшка на име Маневска Наташа,Скопје. 
Работна книшка ца име Тасевска Јасминка,Скопје. 
Работна книшка на име Николовски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Дечкова Соња(Најдановска), 

Скопје. (14020) 
Работна книшка на име Јованова Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Горан Стојковски,Скопје. 
Работна книшка на име Емин Слејман,Скопје. 
Работна книшка на име Костенцова Силвана (Сто-

јаноска),Скопје. (14067) 
Работна книшка на име Камчевски Ацо,ул."Цветан 

Арсов" бр. 4,Велес. (14114) 
Чековна картичка бр. 110123/37, издаден од Комер-

цијална банка а.д. - Скопје на име Игор Атанасовски 
ул."Јуриј Гагарин" бр.23-4/4,Скопје. (13952) 

Чековна картичка бр.0012986174 и чек бр. 3248740, 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Благоја Пешкоски,Скопје. (14046) 

Чековна картичка бр.34/49,издаден од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Прилеп на име Базер-
кова Д. Лилјана, ул."М.Тито"бр.5,Прилеп. (14074) 

Свидетелства од I, П, Ш, IV година и дипломата, изда-
дени од ГУЦ"Здравко Цветковски"-Скопје на име 
Симјановски Др агче, е. Јанчиште,Тетово. (13946) 

Свидетелство за завршено УШ одделени,издадено од 
ОУ "Емин Дураку" -е. Чајлане-Скопје на име Муста-
фа Заим, е.Семениште,Скопје. (13980) 

Свидетелства за завршено I, П, Ш, IV година и 
диплома за завршено средно образование, издадени од 
УСО "Никола Карев" - Скопје на име Анета Петрев-
ска,Скопје. (14006) 

Свидетелство за завршено УШ оддел ение,издадени 
од ОУ "Наим Фрашери" - с.Неготино на име Ќани Се-
лими, е. Неготино,Гостивар. (14111) 

Ученичка книшка^ издаден од ЦПРМ со оштетен 
слух "25 Мај"- Скопје на име Шабан Ќамил, ул."16" бр. 
14,Скопје. 4 (13989) 

Ученичка книшка на име Илиевска Силвана, ул. 
"Наско Тамбуров",Крива Паланка. (14118) 

Индекс бр. 10039,издаден од Филолошки факултет -
англиски јазик и книжевност- Скопје на име Митреска 
Билјана, ул."К.Мисирков" бр. 1,Охрид. (14010) 

Гласачка легитимација,издадена од во Скопје на име 
Лазарева Атанас Марија, ул."Милан Мијалковиќ" 
бр.52-а,Скопје. (13981) 

Даночна картичка бр.4030994214023, издадена од 
Управа за приходи -Скопје на име "Данапром",Скопје. 

Даночна картичка бр.4030997278357сериски бр.58509, 
издадена од Завод за платен промет-Скопје на име 
Народен правобранител на РМ, ул."Димитрије Чупов-
ски"бр.2 ,Скопје. (14009) 

Избирачка легитимација бр. 15093358-01-01,издадена 
од Општина Чаир - Скопје на име Мановска Биљана, 
ул. "Бутелска-6" бр. 1,Скопје. (14026) 

Избирачка легитимација бр. 15089920-01-01,издадена 
од Општина Чаир - Скопје на име Мановска Благица, 
ул."Бутелска-6" бр. 1, Скопје. (14027) 

Избирачка легитимација,издадена од Општина Ки-
села Вода - Скопје на име Михајле Николовски, бул. 
"АСНОМ" бр.70/2-4,Скопје. (14034) 

Даночна картичка бр.4030994205251,ж-ро сметка 
40100-601-260279, издаден од Управа за приходи -
Скопје - Даночна карти на име "Копач - Комерц", 
Скопје. (14043) 

Даночна картичка, бр.4030992205238 жиро сметка 
40100-601-114327,издадена од Управа за приходи им 
име "Кајнак" ПУТ,Скопје. (14044) 

Даночна картичка бр.4030994205243 - жиро сметка 
40100-601-274923, издадена од Управа за приходи на 
име "Елово Комерц" ПУТП,Скопје. (14045) 

Документ на име Анита Фатон,Тетово. (14081) 
Штедна книшка бр.021-0184751/3 на име Коларв 

Ѓорге, ул."Герас Цунев"бр.23,Струмица. (14090) 
Избирачка легитимација бр.05916895-01-01 на име 

Рапешовски Слободан,ул."Галичица" бр. 45/2,Охрид. 
Уверение на име Босотов Тони, ул."Вера Циривири" 

бр. 16,Велес. (14050) 
Чекови бр. 15637648 и 15637649, од тековна сметка 

бр.12696-50, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Крстев Џоко,Скопје. (13950) 

Чекови од бр. 2909772 до 2909786, од тековна сметка 
бр.0107509.96, издаден од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Јовановска Будимка,Скопје. (13957) 

Чекови бр.0000017522890 и 0000017522891,од тековна 
сметка бр.2605242782,издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Дончева Верка,Скопје. (13977) 

Чекови од бр. 17521990 до 17521997,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име А.Ристовска,ул. "Ко-
чо Рацин" бр. 19/8,Скопје. (14049) 

Чекови на име Весна Цветковиќ,Куманово. (14073) 
Чекови од бр. 17549086 до 17549095,издадени од Сто-

панска банка а.д. - Скопје на име Светозар Смил>а-
носки,Скопје. (14077) 

Чек бр. 00810748 на име Грозданоски Јовче, ул. "Д. 
Влахов" бр.13,Кичево. (14080) 

Чекови од бр. 17062736 до 17062740; од бр. 16481661 
до 16481663; од бр.16481673 до 16481684; 16753123»изда-
ден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Апосто-
ловски Тони, ул."Козјачка" бр. 2,Куманово. (14093) 

Чек бр. 823245 на име Јовановски Никол а,Кичево. 
, Решение за работа на СТД "Сања" - Велес на име 
Ѓорѓиевска Трајанка, ул."Првомајска" бр. 11,Велес. 

Пасош бр. 0618238/95, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Јамковска Емилија, ул."8-ми Октом-
ври" бр. 74, Крива Паланка. (јз ]89) 

Индекс бр. 10190, издаден од Филолошки факултет 
- Скопје на име Спасовска Олгица, ул."Цар СамоишГ 
бр. 77, Кочани. 

Пасош бр. 120510/93»издаден од УВР - Струмица на 
име Сторцк (Василева) Сузана,е. Градошорци бр. 82, 
Струмица. (14127)' 
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ИУСОШ бр.0535239/94,издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Аврамовска Љубица ул."Жданец" бр. 23-а,Скопје. 

Пасош бр.82928,издаден од О В Р - Струга на име 
Ристоска Цвета ,нас .Езерски Лоз ја бр. 8,Струга. (14131) 

Пасош бр. 83097/93издаден од О В Р - Струга на име 
Ристоски Цвете , нас. Езерски Лоз ја бр .8 ,Стругани 132) 

Пасош бр.321935,издаден од Г У В Р - Скопје на име 
Јусуф Мустафа, ул . "Афу еп а т и н а " бр.25-а,Скопје. 

Пасош бр.0424442 на име Јованов З о р а н ул. "Бру-
ш а н с к а ' ^ . 26,Кавадарци. (14137) 

Пасош бр.0600088/95, издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Менсур Д емир овиќ,ул." Методиј а Митевски" бр. 
8/1-3,Скопје. (14139) 

Пасош бр.0979981/98,издаден од О В Р - Крива Па-
ланка на име Крстевски Стојан, е. Конопница, Крива 
Паланка. " (14140) 

Пасош бр.1002903/97,издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Цамовиќ Мирсад,ул."Петар Михов"бр.23,Скопје. 

Пасош бр.21? 199/94,издаден од Г У В Р - Скопје на име 
Ибиши А р и ф , ул."Струмичка"бр. 16/1-27,Скопје. 

Пасош бр,131954/93издаден од Г У В Р - Скопје на име 
Сафет Асан,ул."Сељачка Планина"бр.6-б,Скопје . 

Пасош бр. 548142/95,издаден од У В Р - Куманово на 
име Аљији Ба јрам, е. Ваксинце,Куманово. (14147) 

Пасош бр.270142/94,издаден од О В Р - Струга на име 
Ракипоски Себахудин, е. Подгорци,Струга. (14148) 

Пасош бр.0955701, издаден од Г У В Р - Скопје на име 
Адем Мирнес и Адем Силвије и Адем Серџо - мало-
летни деца, ул."Страцинска"бр. 11,Скопје. (14153) 

Пасош бр.0210875/94,издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Јакуп Адем, ул."146 Бис" бр. 28,Скопје. (14154) 

Пасош бр.1002611/97,издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Бајрами Бакиу, е. Рашче бб,Скопје. (14155) 

Пасош бр.206555/94,издаден од Г У В Р - Скопје на 
име Џуџевиќ Заптија , ул."Солунска"бр.7,Скопје. 

Пасош бр. 963119/96, издаден од У В Р - Тетово на име 
Михајловски Војо, е. Брвеница,Тетово. (14157) 

Пасош бр. 774229/95, издаден од У В Р - Велес на име 
Мирсад Даутовиќ, ул. "4 Јули" бр. 103, Градско,Велес. 

Пасош бр.408117/94, издаден од У В Р - Тетово на име 
Зекири Ракип,с.Ларце,Тетово. (14165) 

Пасош бр. 626420, издаден од У В Р - Скопје на име 
СуЈ*еЈмани Шабан, е. Глумово,Скопје. (14166) 

Пасош бр. 687123/95,издаден од У В Р - Скопје на име 
Хаџи - Пецова Миа, бул. П. Одреди бр. 3/3-7,Скопје. 

Пасош бр. 723536/95,издаден од У В Р - Скопје на име 
Хаџи - Пецова Лилјана, бул. "П. Одреди" брЗ/З-7, 
Скопје. (14174) 

Пасош бр. 841679/96,издаден од У В Р - Скопје на име 
Садики Кадри, е. Студеничани,Скопје. (14175) 

Пасош бр. 1074766/98,издаден од УВР- Велес на име 
Ахмедов Емрула, е. Г. Јаболчиште ,Велес . (14176) 

Пасош бр. 878566, издаден од У В Р - Гостивар на име 
Нуредин Селим, е. Д. Бањица,Гостивар. (14177) 

Пасош бр.632835/95,издаден од У В Р - Куманово на 
име С т о и л о в с к а Сан> а, ул."Фр. Розман" бр.10, Кума-
ново. (14178) 

Пасош бр. 0455502/94,издаден од У В Р - Т е т о в о на 
име Беќири Шаќир, е: Чифлик ,Тетово . (14179) 

Пасош бр. 1089715,издаден од У В Р - Струмица на 
име Василев Виктор е. Мокриево 74,Струмица. (14182) 

Пасош бр.0235752 на име Сефоски Муамед,Дебар. 
Пасош бр.0869365/96,издаден од О В Р - Ресен на име 

Петревски Јовче, ул."Црквиште"бр.11/4,Ресен. (14187) 
Пасош бр.827564 објавен во "Службен весник на 

РМ" бр. 43 од 27.08.1998 година под број 14108,издаден 
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од УВР- Тетово на име Маригона Халити,с.Доброште, р 
Тетово - се сторнира. (14188) 

Пасош бр. 558311/95,издаден од ОВР-Куманово на 
име Сакипи Шерефедин,е.Оризари,Куманово. (14194) 

Пасош бр.934808/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Фахр Шефкате,с. Велешта,Струга. (14197) 

Пасош бр. 281243/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Марија Маринковиќ, ул. "Т. Арсовски" бр.24/6,Скопје. 

Пасош бр083 8407/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Евтин Дибран, ул. Гвадалахара бр.31,Скопје. (14205) 

Пасош бр. 0974439/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Беким Рама, ул. "171" бр.24,Скопје. (14207) 

Пасош бр. 436991/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Катерина Не дел ковска,ул. "Самоилова" бр. 70 б, 
Скопје. (14208) 

Пасош бр.0835896/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Османи Џел>ал>, е. Г. Свиларе,Скопје. (14210) 

Пасош на име Идризи Енгин, ул."155" бр. 8,Тетово. 
Пасош на име Змејкоски Стојанче, е. Сараќино, 

Тетово. (14213) 
Пасош бр.900829/96 на име Алија Ѓула, с.Јеловјане, 

Тетово. (14214) 
Пасош бр.78105на име Имероски Фадил,ул."М.Тито" 

бр. 160,Струга. (14216) 
Пасош бр.596426 на име Руфит Изаир, с.Боговиње 

Тетово. (14217) 
Пасош бр.1017382/98 на име Рахимоски Адмир, е. 

По дгорица, Струга. (14218) 
Пасош бр.284557, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Здравеска Менка,бул."В.С.-Бато"бр.35-2/18,Скопје. 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

42/98 за пасош бр. 1000434/97, издаден од ГУВР -
Скопје на име Исмаил Сеад, ул. "1213"бр.16,Скопје, се 
сторнира. (14220) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.42/98 
за пасош бр.0535805/94, издаден од на име Исмаил 
Мевлида, ул."Виетнамска" бр.15,Скопје се сторнира. 

Огласот објавен во "Службен весник наРМ"бр.42/98 
за пасош бр.155169/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил Исмет ул. "1213" бр. 16 »Скопје, се стор-
нира. (14222) 
, Огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 42/98 
за пасош бр. 977387/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаил 3ухра,ул."1213" бр.16 ,Скопје се сторнира. 

Огласот објавен во Службен весник *на РМ" бр. 42/98 
за пасош бр.133711/93, издаден од на име Бајрамша 
Исмаил ул."Виетнамска^. 15,Скопје се сторнира. 

Пасош бр.284556/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мирослав Здравески, бул."В.С.-Бато"бр.35-2/18, 
Скопје. (14225)' 

Пасош бр.639727/95,издаден од УВР - Скопје на им? 
Ристо Чулев, ул. "МАНАПО" бр.4/1-1,Скопје. (14226) 

Пасош бр.78105на име Имероски Фадил ,ул."М.Тито" 
бр. 160,Струга. (14227) 

Пасош бр.596426 на име Руфит Изаир, е. Боговиње, 
Тетово. (14228) 

Пасош бр.731516,издаден од УВР - Св. Николе на 
име Зиков Зико, е. Ерџелија,Свети Николе. (14229) 

Пасош бр. И07777,издаден од УВР - Скопје на име 
.Џелили Рамадан, ул. "Н. Малешевски" бр.16/2-2, 
Скопје. (14232)' 

Пасош бр. 1049208, издаден од УВР - Скопје на име 
Нухији Шаби, ул. "Р. Бурџевиќ" бр.72 »Скопје. (14236) 

Чекови од бр. 2827527 до 2827535, од тековна сметка 
бр.47816-01, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојановски Пеце,Скопје. (14164) 

Бр. 44-Стр. 2419 
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Чекови од бр. 3997658 до 3997667, од тековна сметка 
бр. 6613-8издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Вукиќевиќ Стефанка »Скопје. 
(14189) Чекови од бр. 01629499 до 01629508; од 
бр.01604868 до 01604870 и броевите 01604865, 
01604866, од тековна сметка бр. 19.00084470.74, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала 

Струмица на име Маринковски 
Ангел е,ул. "Младинска"бр .3 ,Струмица. (14191) 
Чекови од бр. 0000397402 до 0000397411, од тековна 
сметка бр. 0000609-25, Издаден од АД "Македонска 
банка" - Струмица на име Маринковски Ангел, ул. 
"Младинска"бр.З,Струмица. (14192) 

Чекови од бр.2385908 до 2385917 и 2278371, од теков-
на сметка бр.22938-71,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Николовски Емил,Скопје. (14198) 

Чек бр.3958487 , од тековна сметка бр. 126933-17, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Но-
вевска Љубица,Скопје. (14203) 

Чекови од бр. 17583192 до 17583203, од тековна смет-
ка бр.9316-36, издадени од Стопанска банка а.д -
Скопје на име Ново Балоски, бул."АВНОЈ"бр.80-
3/13, Скопје. (14215) 

Работна книшка на име Јабл ановска Николина, 
Скопје. (14122) 

Работна книшка мат.бр.040196845б071 на име Ми-
тревски Горан,Скопје. (14123) 

Работна книшка рег.бр.393 на име Антонио Дими-
триески, Скопје. (14124) 

Работна книшка објавена во "Службен весник на 
РМ" бр. 22 од 15.05.1998 година под бр. 8809, на име 
Календаровски Илија, Скопје се сторнира. (14125) 

Работна книшка на име Пивковска Тања,Скопје. 
Работна книшка на име Анѓелкоски Цветан,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓуровски Стојче,Скопје. 
Работна книшка на име Миловановиќ Драги,Скопје. 
Работна книшка на име Полику Бедихан,Скопје. 
Работна книшка на име Марјан Милошевски,Скопје. 
Работна книшка на име Дановска Милка,Скопје. 
Работна книшка на име Ристовски Ристо,Скопје. 
Работна книшка на име Виолета Петрушевска, 

Скопје. (14159) 
Работна книшка на име Кадриевски Алиј а,е. Смес-

ница, Скопје. (14161) 
Работна книшка на име Стојан Матевски,Скопје. 
Работна книшка на име Трпковска Ружа,Скопје. 

Работна книшка на име Богоје Петров,Скопје.(14169) 
Работна книшка на име Софрониевска Ана,Скопје. 
Работна книшка на име Таковски Валентин ул. 

"Борка Талески" бр. 86,Прилеп. (14180) 
Работна книшка на име Димеска Маја, е. Ропорово, 

Прилеп. (14184) 
Работна книшка на име Митевски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Петковски Тони,Скопје. 
Работна книшка на име Зафировиќ Тања,Скопје. 
Работна книшка на име Спасо Трајковски,Скопје. 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Воена 

Книшка,Скопје. (14170) 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Пендовсќи 

Тони,Скопје. (14211) 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Јаковчески 

Тони,Скопје. (14233) 
Чековна картичка бр.ООО1842513,издадена од Комер-

цијална банка а.д. - Скопје на име Петровски Драго-
љуб, ул."В.Комаров"бр.21-а,Скопје. (14145) 

Чековна картичка бр.5272/48,издаден од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Славица 
Бочварова, ул."Сајбие Демир" бр.1/30,Штип. (14193) 

Чековна картичка бр.85292-55, издаден од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Новевска Љубица, 
Скопје. (14204) 

Свидетелства од I и П година, издадени /од УСО "Бра-
ќа Миладиновци",Скопје на име Ваљавичарски Славе, 
Куманово. (14171) 

Свидетелство, издадено од Тех.училипгге "Наце Бу-
ѓони"-Куманово на име Арсовски Јовица, ул. "Киќови-
чка" бр. 19,Свети Николе. (14181) 

Свидетелство од УШ одделение,издадено од ОУ 
"Кочо Рацин" - Прилеп на име Блажески Боби, ул. 
"Мирче Ацев"бр.24,Прилеп. (14183) 

Свидетелство за I година,издадено од Техничко учи-
лиште "Наце Буѓони?,ѕ•Куманово на име Петрушевски 
Виктор, ул. "Б.Мицковиќ"бр.16А-3,Куманово. (14186) 

Индекс издаден од Филолошки факултет - Скопје 
на име Сали Зембри,е. Синичани,Тетово. (14150) 

Диплома, издадени од Ц О О В "13 Ноември" -
Скопје на име Ристовски Ристо,Скопје. (14160) 

Избирачка легитимација р. бр. 27821,И. М. Бр.2891. 
издаден од Министерство за правда - Скопје на име 
Јашаровски Енвер,Скопје. (14167) 

Престанува со вршење на дејност од 31-УШ-1998 
година, издаден на име Т П Пицерија "Долче Вита" -
Ана Пандовска,Скопје. (14209) 

Чекови бр. 8656523, 6239035, 13770341, од бр. 
17018932 до 17018940,издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Сашо Недамовски, ул."Н.Херои" бр. 
21/2-5,Скопје. (14201) 

Решение Уп. бр. 25-1386,издаден од Секретарјат за 
стопанство - Скопје на име Милрвски Раско,Скопје. 

Пасош бр.970556 на име Мухареми Селам,с.Корито, 
Гостивар. (14239) 

Пасош бр.665197, издаден од УВР - Куманово на име 
Беким Авдија, е. Ваксинце,Куманово. (14240) 

Пасош бр.0548032/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Мемеди Вајлер, е. Матејче,Куманово. (14241) 

Пасош бр. 480076/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Му амет Фета, е. Гјрчец,Скопје. (14244) 

Пасош бр.874034/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Насер Мустафа, ул. "Џ. Кенеди" бр.12,Скопје. (14245) 

Пасош бр.388836/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Петрески Војо, ул. "512" бр.5,с. Јурумлери,Скопје. 

Пасош бр. 0325808/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Исмаил Арслани^. Синѓелиќ,ул."18" бр.6,Скопје. 

Пасош бр. 936469,издаден од УВР - Гостивар на име 
Незири Шуип, е. Чегране,Гостивар. .(14249) 

Пасош бр.720754, издаден од УВР - Куманово на име 
Сами Ајдини, ул/*Трст" бр.51,Куманово. {14250) 

Пасош бр.0640059/95, издаден од УВР -.Скопје на 
име Миминовски Сабрија, е. Д. Количани,Скопје• 

Пасош бр. 0944172, издаден од УВР - Скопје на име 
Постолов Митко, ул."487" бр.9/3-12,Скопје. (14253) 

Пасош бр.430848/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Белковски Љупчо, ул. "Драчевска" бр. 95,Скопје. 

Пасош бр. 938309/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Ќамили Букурије, с.Нераште,Тетово. (14256) 

Пасош бр.0122750,издаден од ОВР - Сгрумица на име 
Масларова Илинка,ул."Спиро Захов" бр.5/3,Струмица. 

Чекови од бр. 275411 до 275415, 3468580 и 3468581, од 
тековна сметка бр. 12504207,издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Атанасовска Ана,Скопје. 
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Работна книшка на име Владимир Пендовски,Скопје 
Работна книшка на име Наумоски!^ ар јан,ул. "Трајко 

Тарцан" бр. 4/15,Прилеп. (14259) 
Работна книшка на име Ристески Горанчо, ул. "Дим-

че Јованоски" бр.21,Прилеп. (14261) 
Даночна картица бр.4030993114686,издаден а од 

Управа за приходи на град Скопје. (14242) 
Избирачка легитимација бр. 13010994-01-01,издадена 

од Скопје на име Костадин Урдинов,Скопје. (Л4254) 
Решение Уп. бр. 25-1758,издадено од Министерство 

за стопанство ПОЕ - Чаир на име Нуријаќи Беќир, 
Скопје. (14243) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ПОВТОРЕН 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-40/98 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЛЕСЕН МАЗУТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-40/98 е ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
1000 тони лесен мазут со следните карактеристики: 
- долна топлотна моќ 9600 ксаУк§г. 
- максимална содржина на сулфур 1,0% 
- релативна густина на 15°С 0,95 Т/м3 

- вискозност при 80°С 4,43 Е 
-вода 0,1%-0,6% 
- пепел 0,1% 
- температура на палење 80°С+120С 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворев 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на мазутот. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена по 

тон, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки - ако набавката е од странство), на9 

паритет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на мазутот дадени во предметот на 
набавката (согласно член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.6. Понудата треба да го потврди рокот на испорака 
на мазутот, веднаш по склучениот договор. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
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меит зд бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи спрема 
став 3 од член 22 од Законот; 
Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 
- список на главни испрраки на мазут во послед-
ните три години; 
- сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот на мазутот, со кој се потвр-
дува сообразноста со дадените стандарди на набав-
ката; 

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

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

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки): 
- цена на чинење 60 поени; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се мак-
симални за освоено прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

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

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда; 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање; 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доставу-
ваат на следната адреса: ЈП „Електростопанство 
на Македонија"; 
Комисија за јавни набавки ул. 11 „Октомври" бр. 
9, 91000 Скопје; 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
18.09.1998 година, во 12 часот во просториите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија", стара 
зграда, сала за состаноци, 3 кат, на ул. „11-Октом-
ври" бр. 9 Скопје, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите; 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик нема да се разгледуваат. 

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

на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЛЕСЕН МАЗУТ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/98 е ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 44 - Стр. 2405 
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1.2.1. лесен мазут 3.000 тони, со следните 
карактеристики: 

- долна топлотна моќ 9.600 кса1/к& 
~максимална содржина на сулфур . . . . . .1,0% 
- релативна густина на 15 °С 0,95 Т/т3 

- вискозност при 80 °С 4,43 Е 
-вода 0,1%+0,6% 
-пепел 0,1% 

температура на палење 80 °С + 120 °С 
1.2.2. дизел гориво Д-1 1.381 тони 
1.2.3. моторен бензин МБ-98 285 тони 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА 
2.1. Лесен мазут 3.000 тони: 
- РЕК „Осломеј" Кичево 1.000 тони 

- „Енергетика44 Скопје 2.000 тони 
Испорака до крај на Октомври 1998 г. 
2.2. Дизел гориво̂ , Д-1,1.381 тони: 
- РЕК „Битола" Битола 960 тони 
- РЕК „Осломеј" Кичево 320 тони 
- ХЕЦ „Тито" Гостивар 55 тони 
- „Електроскопје" Скопје 46 тони 
Испорака, веднаш - 31.12.1998 г. дневно усогласу-
вање набавувач - испорачател. 

2.3. Моторен бензин МБ-98285 тони: 
- РЕК „Битола" Битола 120 тони 

- РЕК „Осломеј" Кичево 35 тони 
- „Електроскопје" Скопје 85 тони 
-ХЕЦ „Тито" Гостивар 45 тони 
Испорака, веднаш - 31.12.1998 г. дневно усогласу-
вање набавувач - испорачател. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

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

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка, (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки - ако набавката е од странство) на 
паритет Ф-ко подружници според распоредот да-
ден во точка 2, изразена во германски марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 

. Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите ЗД странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи дбказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 

платен промет, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

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

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години 
со износите, датумите и примачите. 

4.2.2. Понудувачот треба да достави сертификат од 
надлежна институција за контрола на квалитетот 
на производот, со кој се потврдува сообразноста 
со дадените спецификации или стандарди за на-
бавката. 

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

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член %9 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на депо-
нирани средства или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата, согласно 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

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

набавки) 
5.1. Цена - 40 поени 
5.2. Квалитет - 30 поени 
$.3. Начин на плаќање - 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

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

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни на-
бавки, ул. „11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.09.1998 година во 12 часот, во просториите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија", ул. „11 
Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала 
за состаноци, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

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

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за труд и соци-
јална политика, достави 

БАРАЊЕ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Министерство за труд и социјална политика, со се-
диште во Скопје, Ве известува дека има потреба од 
изведба на водоводна линија на објект - Завод за реха-
билитација бања „Банско" - Струмица. 
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2. Во понудата треба да бидат разработени следните 
критериуми: 
- Цена по позиции и вкупна цена, 
- Рок на извршување на работата, 
- Начин на плаќање, 
- Гарантен рок. 
3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сме-
таат за нецелосни и нема да се земат на разгледување. 
Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на 
понудувачите. 
4. Рок за доставување на понудите е 09-09-1998 година. 
5. Придружната документација се доставува согласно 
член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистра-
ција, документ за бонитет, писмена изјава на понудува-
чот дека не е под стечај). 
Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи 
два запечатени коверти. 
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и» понуда за изведба на 
водоводна линија на објект - Завод за рехабилитација 
бања „Банско" - Струмица. Истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде 
назначена адресата на набавувачот. 
Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката „документаци-
ја". Вториот внатрешен коверт кој ја содржи понудата, 
носи ознака „понуда", која ја содржи финансиската до-
кументација. 
Понудата се доставува по пошта или со предавање во 
архивата на Министерството за труд и социјална поли-
тика, најдоцна до 09-09-1998 година, во 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на пратката. 
Понудите да се достават на адреса: бул. „Кочо Рацин" 
бр. 14 блок бр. 9, Скопје. 

Врз основа на чл. 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки („Сл. весник на Р.Македонија" бр. 26/98), Коми-
сијата за набавки при Центарот за социјална работа Св. 
Николе, објавува 

БАРАЊЕ БР. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА И 
ИНСТАЛИРАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ТОПЛОВОДНО 
ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА СВ. НИКОЛЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. НАБАВУВАЧ: Центар за социјална работа Св. Ни-
коле. 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Опрема и инстали-
рање на топловодно парно греење. 
3. Количината и техничките карактеристики се дадени 
во проектот на увид во Центарот за социјална работа -
Св. Николе. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
5. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
регистрирани за ваков вид на дејност, чие седиште е во 
Р. Македонија. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- цена, 
- квалитет на понудата, 
- рок на набавка и инсталирана, 
- начин на плаќање, 
- бонитет на понудувачот. 

7. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на 
понудувачите. 

РОКОВИ 
1. Рок на важност на понудата: 20 дена од отворање на 
понудата 
2. Рок за поднесување на понудите: 5 дена од денот на 
објавување на барањето 

1. Назив и седиште на понудувачот. 
2. Единечни и вкупна цена на .понудата изразена во 
денари. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок за испорака и изведување на работите. 
5. Гаранција за квалитетот. 
6. Доказ за бонитетот од ЗПП. 
7. Листа за досега изведуваните работи од ваков вид. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудите се доставуваат во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од одговорното лице на 
понудувачот. 
2. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање 
во архива во Центарот за социјална работа - Св. Ни-
коле, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 38 92220 Св. Николе. 
3. Понудувачите кон понудата задолжително ја доста-
вуваат и следната придружна документација: 
- извод од регистрирана дејност, 
- документ за бонитетот од ЗПП, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишан од 
одговорното лице на понудувачот. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние 
кои не се изработени според пропозициите на барањето 
нема да бидат разгледувани. 
2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 
14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки (Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија, 
повторно објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи во Владата на Република 
Македонија, Скопје, ул. „Железничка", бб. 

1. 2. Предмет на набавката е снабдување со екстра 
лесно масло за горење, во количина од 470 тони. 

1.3. Спецификацијата со распоредот и количините 
на маслото за горење по општини и објекти може да се 
добие во Службата за општи и заеднички работи, секој 
работен ден од 8,00 до 14,30 часот. 

1. Екстра лесното масло за горење треба да одго-
вара на пропишаните стандарди или на стандардите 
прифатени од Република Македонија. 

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

1. 6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
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СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2. 1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето ќа понудувачот. 

2. 2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на екстра лесното масло за горење. 

2. 3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
во денари по тон, и цената за 1 литар како и вкупната 
цена на целата набавка, со сите трошоци вклучувајќи 
ги и трошоците за утовар, транспорт и истовар до крај-
ните корисници, според Спецификацијата од точка 1.3. 
од овој повик. 

2. 4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2. 5. Понудата треба да го потврди {>окот за испо-
рака, кој треба да биде најдоцна до 10.10.1998 година. 

2. 6. Понудата треба да има рок на важност. 
2. 7. Понудата од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки, во оригинал или заверено 
фото копие кај овластен орган. 

3. 2. Понудувачот треба да достави список на главни 
испораки на екстра лесно масло за горење во послед-
ните три години и сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за 
горење. 

3. 3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3. 4. Претставниците на понудувачите треба да пре-
датат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена на чинење 50 поени; 
- рок на испорака , 30 поени и 
- начин на плаќање 20 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

5. 1. Понудата се доставува во согласност со член 
52,53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5. 2. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

5. 3. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик во весни-
кот „Нова Македонија" и „Службен весник на РМ", но 
најдоцна до денот и часот на јавното отворање на пону-
дите. 

5. 4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на следната адреса: Служба за општи и заед-
нички работи во Владата на Репблика Македонија, ул. 
„Железничка", бб, Скопје-Комисија за јавни набавки. 

5. 5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.09.1998 година, во 10,00 часот, во просториите на 
Службата, ул. „Железничка", бб, барака бр. 4, во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

5. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл а н и к на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 02-6885/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е снабдување со јаглен и масло 
за горење на здравствените организации во Република 
Македонија, и тоа: 

1. Јаглен, 
2. Масло за горење: 
а) мазут; 
б) екстра лесно - ЕЛ. 

3. Спецификацијата со количините и видот на јагленот 
и маслото за горење, здравствените организации и се-
диштето на здравствените организации, дадени се во 
тендерска документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба 
бр. 15, ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот. 
5. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
во Република Македонија. 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Испораката на маслото за горење ќе се врши сукце-
сивно - месечно во рок од 6 месеци, според доставен 
план на набавувачот, а за јагленот најдоцна до 
15.10.1998 година. 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- вид и количина на маслото за горење односно јагле-
нот 
- цена по единечна мера - франко здравствена органи-
зација со истовар 
- рок на испорака 
- начин и услови на плаќање. 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни испораки 
- опис на техничките постројки (возен парк и ел.) 
- вклучени технички лица 
- сертификат за квалитетот. 
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана 
од одговорното лице. 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 

' мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
5. Банкарска гаранција во висина на вредноста за една 
месечна испорака од понудената количина. 
6. Предлог-договор за испорака. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архивата на 
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Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 23.09.1998 година до 10,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само. една понуда. 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена по единечна мера (килограм односно литар) -
франко краен корисник со истовар, според тендерската 
документација 
- рок на испорака 
- начин и услови на плаќање. 
ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

Отворањето на понудите ќе се одржи на 23.09.1998 
година во 10,00 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 
Претставниците на понудувачите кои сакаат да уче-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата треба да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени по истекот на ро-
кот, како и тие што не се изработени според пропози-
циите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

Министерство за здравство -
Фонд за здравствено осигурување - Скопје 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за здравство, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
МЕДИЦИНСКИ МЕБЕЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛ-
СКИТЕ АМБУЛАНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 03-2 е Министер-

ството за здравство на Република Македонија со се-
диште на ул. „50-та Дивизија" бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е медицински мебел за по-
требите на селските амбуланти во Република Македо-
нија, во рамки на проектот „Транзиција на здравстве-
ниот сектор во Република Македонија". 

3. Повикот е јавен и отворен, со право на учество на 
сите домашни и странски правни и физички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација (техничката, специ-
фикација на медицинскиот мебел, количините,, рокот 
на испорака, рокот на важноста на понудите, критери-
умите за избор, придружната документација која треба 
да биде доставена и друго) може да се подигне од денот 
на огласувањето на овој отворен повик се до крајниот 
рок за поднесување на понудите, по доставување на 
писмено барање на долу-наведената адреса и по извр-
шената неповратна уплата на 5.000,00 денари. Тендер-
ската документација може да биде подигната лично или 
да биде испратена по пошта, што заинтересираниот 
субјект треба да го наведе во неговото писмено барање. 
Адреса на која може да се подигне тендерската доку-
ментација: Министерство за здравство - Меѓународна 

проектна единица ул. „50-та Дивизија" бр. 6, 91000 
Скопје. 

2. Уплатата на сумата од 5.000,00 денари треба да 
биде извршена како следи: 

- Во корист: Министерство за здравство - Меѓуна-
родна проектна единица - Скопје; 

- Цел на дознака: за тендерска документација по 
отворен повик бр. 03-2; 

- Жиро сметка број: 40100-789-1492. 
3. Заинтересираните субјекти можат да добијат до-

полнителни информации на следната адреса: Мини-
стерство за здравство - Меѓународна проектна еди-
ница, ул. „50-та Дивизија" бр. 6, 91000 Скопје, Репу-
блика Македонија, тел. **389 91 125 310, **389 91 124 
449, факс **389 91 123 353; e-mail: ristor@lotus.mpt.-
com.mk. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Содржината на понудата е утврдена во тендер-
ската документација. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Деталниот опис на докуметацијата која треба да 
биде доставена заедно со понудата е содржан во тендер-
ската документација. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудите треба да бидат доставени согласно тен-
дерската документација. 
VI. РОКОВИ И ГАРАНЦИИ 

1. Отворениот повик трае до 12:00 часот, локално 
време, на 21.09.1998 година. 

2. Понудите мора да бидат пристигнати најдоцна до 
12:00 часот, локално време, на 21.09.1998 година во 
архивата на Министерството за здравство, ул. „50-та 
Дивизија" бр. 6, Скопје. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
21.09.1998 година во 12:30 часот, локално време, во 
Републичкиот завод за здравствена заштита Ш кат, 
сала бр. 1, на адреса ул. „50-та Дивизија" бр. 6, Скопје, 
во присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација нема да се разгледуваат. 

5. Сите понуди мора да бидат обезбедени со банкар-
ска гаранција изразена во денари во висина на 2% од 
понудата. 

Комисија за јавни набавки 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на 
нотарските работи („Службен весник на РМа бр. 59/96 
и 25/98), министерот за правда, распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОТАРИ 

1. Се распишува третиот Конкурс за именување но-
тари за следните нотарски места: 
- за три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Битола; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Демир Хисар; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Гевгелија; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Валандово; 
- за пет нотарски места со службено седиште во опш-
тина Гостивар; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Дебар; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Делчево. 
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- за три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Кавадарци; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Кичево; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Македонски Брод; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Кочани; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Крива Палаика; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Куманово; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Липково; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш» 
тина Крушево; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Неготино; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Охрид; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Прилеп; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Радовиш; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Ресен; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Света Николе; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Ново Село - Струмица; 
- за три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Струга; , 
- за три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Тетово; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Теарце; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Желино; 

- - за четири нотарски места со службено седиште во 
општина Велес; 
- за три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Штип; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Пробиштип; 
- за седум нотарски места во градот Скопје, и тоа: 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Центар; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Карпош; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Кисела Вода; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Чаир; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Гази Баба. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотари, треба да ги исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарските 
работи („Службен весник на РМ" бр. 59/% и 25/98) и 
Правилникот за утврдување на критериуми за опрема и 
простории потребни за вршење на нотарската служба 
(„Службен весник на РМ" бр. 52/97 и 4/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните канди-
дати е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
Конкурсот во „Службен весник на Република Македо-
нија". 

4. Потребните документи се доставуваат во Мини-
стерството за правда во оригинал или копие ориги-
нално заверено, а потоа истите ќе бидат доставени на 
разгледување до Комисијата за спроведување на кон-
курсите за именување на нотари на Нотарската комора 
на Република Македонија. 

5. Кандидатите можат да конкурираат за сите нотар-
ски места објавени во Конкурсот, а можат да го опреде-
лат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат 
именувани. Министер за правда, 

д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал РИН „БИ-
ТОЛАСИЛ" АД БИТОЛА 

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 24.07.1998 год. 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
согласно Законот за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината 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. Индустриски пат 
б.б. во време од 8 до 13 часот. 

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 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец август 1998 година не може да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 
0101 Електростопанство 9.043 
0102 Производство на јаглен 5.028 
0105 Производство на нафтени деривати 7.788 
0106 Производство на железна руда 
0107 Црна металургија 5.964 
0108 Производство на руди на обоени метали 5.862 
0109 Производство на обоени метали 8.518 
0110 Преработка на обоени метали 4.824 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 2.763 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.992 
0113 Металопреработувачка дејност 5.206 
0114 Машиноградба 4.902 
0115 Производство на сообраќајни средства 4.876 
0117 Производство на електрични машини 

5.374 и апарати 5.374 
0118 Производство на базни хем. производи 6.403 
0119 Преработка на хемиски производи 10.155 
0120 Производство на камен, чакал и песок 
0121 Производство на градежен материјал 

6.360 
8.880 0121 Производство на градежен материјал 8.880 
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0122 Производство на режана граѓа и плочи 3.702 
0123 Производство на финални произв•од дрво 3.451 
0124 Производство и преработка на хартија 4.622 
0125 Производство на текстил.предива и ткаен. 4.144 
0126 Произв. на готови текстилни производи 3.617 
0127 Производство на кожа и крзно 3.145 
0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.183 
0130 Производство на прехранбени производи 7.266 
0131 Производство на пијалаци 9.387 
0132 Производство на добиточна храна 6.676 
0133 Производство и преработка на тутун 7.190 
0134 Графичка дејност 5.465 
0135 Собирање и примарна преработка на 

4.201 индустриски отпадоци 4.201 
0139 Производство на разновидни производи 8.273 
0201 Земјоделско производство 5.279 
0202 Земјоделски услуги 7.944 
0203 Рибарство 2.983 
0300 Шумарство 4.560 
0400 Водостопанство 5.439 
0501 Високоградба 4.243 
0502 Нискоградба и хидроградба 4.729 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
4.529 градежништвото 4.529 

0601 Железнички сообраќај 6.404 
0604 Воздушен сообраќај 10.445 
0605 Друмски сообраќај 4.514 
0606 Градски сообраќај 5.797 
0608 Претоварни услуги * -
0609 ПТТ услуги и врски 8.419 
0701 Трговија на мало 6.809 
0702 Трговија на големо 11.564 
0703 Надворешна трговија 10.834 
0801 Угостителство 5.364 
0802 Туристичко посредување 4.497 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.084 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.297 
1001 Уредување на населби и простори 5.821 
1002 Станбена дејност 9.183 
1003 Комунална дејност 6.368 
1101 Банкарство 10.472 
1102 Осигурување на имоти и лица 11.927 
1103 Услуги во областа на прометот 9.668 
1104 Проектира сродни техн.услуги 5.875 
1105 Геолошки истражувања 6.477 
1106 Истражувачко развојна работа 

(освсн научно истражувачка) 6.066 

1109 Деловни услуги 9.350 
1201 Образование 6.027 
1202 Научно истражувачка дејност 7.196 
1203 Култура, уметност и информации 6.247 
1204 Физичка култура и спорт 5.241 
1301 Здравствена заштита 6.449 
1302 Општествена заштита на децата и 

младината и социјална заштита 5.122 
1401 Органи на државна власт, единици на 

локалната самоуправа и други облици 6.513 
1402 Самоуправни интересни заедници 6.806 
1403 Здруженија 8.708 
1404 Политички партии, општествени организации, 

здруженија и други организации 8.350 
Министер, 

Насер Забери, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник 'на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94,70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец август 1998 година која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.500 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивката („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Ма-
кедонија го утврдува и објавува 

/ 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 

1998 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јули - август 1998 година, во однос на 
просечните цени на мало во првото полугодие на 1998 
година изнесува - 0.3%. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1158. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 1998 го-
дина 2397 

1159. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот А . 2397 

1160. Одлука за пренесувана на правото на ко-
ристење на недвижен имот 2398 

1161. Одлука за отстапување на користење на 
недвижност без надоместок 2398 

1162. Одлука за дополнување на Одлуката за до-
делување на користење недвижен имот бр. 
23-1166/1 од 9.03.1998 година 2398 

1163. Одлука за определување на услови за 
градба за објектите „Бензинска пумпа лево 
и десно, паркиралишта за леќи коли, авто-
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буен и шлепери, одморалишии чешми, мо-
тел, трговија со услужни дејности, паркинг 
за влезна служба, технички сервис на 
влечна служба на АМСМ и зимски пункт, 
магацини, депо за материјали, паркинг на 
„Македонија пат" и спомен обележје за 
борците паднати во НОВ", што ќе се гра-
дат покрај магистралниот пат М-4, дел-
ница Гостивар - Кичево, на стационажа 
км. 85 +100 лево и десно, а ќе се градат во 
општините Маврови Анови и Зајас 

1164. Одлука за определување на услови за 
градба на НО кВ Трафостаница „Војна 
болница", што треба да се гради во општи-
ната Карпош - Скопје 

1165. Решение за именување главен републички 
инспектор на Републичкиот инспекторат 
за техничка инспекција 

1166. Решение за повторно назначување на со-
ветник во Владата на Република Македо-
нија 

1167. Решение за повторно назначување на со-
ветник во Владата на Република Македо-
нија . . 

1168. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за труд и социјална 
политика. . \ 

1169. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1170. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1171. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1172. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1173. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1174. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1175. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1176. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1177. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1178. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . . . Ј 

1179. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1180. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1181. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1182. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

2398 

2399 
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2402 
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2403 

2403 
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2404 

2404 

1183. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1184. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1185. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1186. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1187. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1188. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1189. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1190. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1191. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1192. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . 

1193. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1194. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1195. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување ' 

1196. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 

1197. Решение на Републичката геодетска 
управа 
Исправка на Одлуката за определување на 
услови за градба на автосервис со при-
дружни објекти (продавница за делови, ма-
гацин и канцеларии) на подрачјето на 
Општината „Кисела Вода" - Скопје 
Исправка на Одлуката за давање соглас-
ност на Статутот на Основото училиште 
„Ордан Михајловски - Оцка" - Прилеп . . . 
Објава за бришење во Регистарот на про-
изводители и доработувачи на семенски 
материјал од житни, индустриски и фу-
ражни култури 
Објава за запишување во Регистарот на 
производители и доработувачи на семенски 
материјал од житни, индустриски и фу: 
ражни култури 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од плата за месец август 1998 
година 
Објава за просечна месечна нето плата по 
работник во Републиката за месец август 
1998 година 
Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец август 1998 
година 

2404 

2405 

2405 

2405 

2406 

2406 

2406 

2406 

2407 

2407 

2407 

2408 

2408 

2408 

2409 

2409 
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2426 

2427 

2427 
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