СЛУЖБЕН
ВЕСНИК
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А
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108.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
Се прогласува Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 28 јануари 1998 година.
Број 07-340/1
28 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, е.p.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски,е.р.
ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
Член 1
Со овој закон се уредува основањето, дејноста и
организацијата на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија.
Член 2
Јавното претпријатие од член 1 на овој закон врши
дејност од јавен интерес.
Јавното претпријатие дејноста ја врши под услови и
начин определен со Законот за радиодифузната дејност, Законот за телекомуникациите, Законот за јавните претпријатија, со овој закон и други закони.
Член 3
Јавното претпријатие има својство на правно лице.
Средствата на Јавното претпријатие се во државна
сопственост.
Член 4
Јавното претпријатие ќе работи под фирма: „Јавно
претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје" (во
натамошниот текст: Јавното претпријатие).
Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје.
Член 5
Дејноста на Јавното претпријатие е*
- развоЈ, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција
на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен
простор и по кабловска радио-телевизиска мрежа на
територијата на Република Македонија;
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- обезбедување на телетекст, пренос на податоци
преку радио и други услуги преку основната радиодифузна мрежа;
- обезбедување емитување на посебни програми за
информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на
врските со иселениците и другите граѓани од Република
Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и на
други континенти и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеност
на територијата на Република Македонија со радио и
телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици
]t
Јавното претпријатие може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечките капацитети.
Член 6
Јавното претпријатие се организира така што дејноста заради која е основано да ја врши на начин со кој се
обезбедува:
- техничко-технолошко единство на системот;
- ефикасност во работењето, како и усогласеност на
сопствениот развој со севкупниот развој;
- заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
- трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на услугите и
- функционална поврзаност со радиодифузните системи на другите земји во светот во согласност со меѓусебни договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија.
Член 7
Јавното претпријатие без надомест врши пренос и
емитување на радио и телевизиските програми на МРТ
на територијата на Република Македонија преку:
- две радио мрежи на ултра кратки бранови (VHF/
FM);
- една радио мрежа на средни бранови (MF) и
- две телевизиски мрежи (VHF и UHF).
Јавното претпријатие без надомест врши пренос и
емитување на радио програми на средни бранови и за
јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност
на локално ниво и реемисија на соодветни програми од
МРТ.
Со капацитетите на основната радиодифузна мрежа
со која располага Јавното претпријатие, а кои не се
наменети за вршење на пренос и емитување на радио и
телевизиски програми од ставовите 1 и 2 на овој член,
Јавното претпријатие со надомест врши пренос и емитување на програми за трговски радиодифузни друштва
што добиле концесија за вршење на радиодифузна дејност на територијата на Република Македонија согласно со Законот за радиодифузната дејност.
Член 8
Јавното претпријатие се грижи за обезбедување, оптимална чујност и гледаност на програмите на тер ито-
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ријата на Република Македонија што се емитуваат
преку основната радиодифузна мрежа.
Член 9
Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор,
Одбор за контрола на материјално-финансиското работење и директор.
Член 10
Управниот одбор се состои од седум членови.
Во Управниот одбор Владата на Република Македонија именува четири членови од редот на афирмираните научни и стручни лица, а три члена се именуваат
од редот на вработените, на предлот на Советот на
вработените на Јавното претпријатие.
Членовите на Управниот одбор не можат да имаат
лично, или преку трето лице или по било која основа
интереси во претпријатие или трговско друштво кое е
во деловни односи со Јавното претпријатие, кои би можеле да имаат било какво влијание на нивната независност и непристрасност во одлучувањето во Јавното
претпријатие.
За член на Управниот одбор не може да биде избран
претседателот и член на Владата на Република Македонија, претседателот и член на Советот за радиодифузија, лице вработено во радиодифузна организација или
во државни органи, членови на раководствата на политичките партии, како и лица кои имаат удели, акции
или јаруга економски интереси во радиодифузните организации.
г
Членовите на Управниот одбор се избираат за време
од четири години.
Член 11
Управниот одбор на Јавното претпријатие ги врши
следниве работи:
- го донесува Статутот;
- одлучува за статусните промени;
- ја усвојува Програмата за работа;
- ја усвојува Програмата за развој и изградба на
основната радиодифузна мрежа;
- го усвојува годишниот финансиски план;
- ј а утврдува деловната политика;
- го утврдува ценовникот на услугите;
- одлучува за внатрешната организација и
- врши други работи утврдени со Статутот на Јавното претпријатие.
Член 12
На Статутот на Јавното претпријатие, статусните
промени, Програмата за развој и изградба на основната
радиодифузна мрежа и на ценовникот на услугите, согласност дава Владата на Република Македонија.
На програмата од став 1 на. овој член, Владата на
Република Македонија согласноста ја дава по претходно мислење од Советот за радиодифузија.
Јавното претпријатие за својата работа и за реализација на програмата од став 1 на овој член, еднаш годишно доставува извештај до Владата на Република
Македонија.
Член 13
За вршење контрола на материјално-финансиското
работење во Јавното претпријатие се формира Одбор
за контрола, за материјално-финансиско работење, составен од петмина члена.
Членовите на Одборот за контрола ги именува и
разрешува Владата на Република Македонија за времетраење од четири години.
Член 14
Со работата на Јавното претпријатие раководи директор кој го именува односно го разрешува Владата на
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Република Македонка, по претходно прибавено мислење од Советот за радиодифузија.
Директорот може да има заменик кој се именува и
разрешува, како и директорот.
Директорот и заменикот на директорот се именува
со мандат од четири години.
Член 15
Директорот на Јавното претпријатие:
1. Го застапува и претставува Јавното претпријатие;
2. Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот одбор;
3. Учествува во спроведувањето на основите на Програмата за работа и развој;
4. Учествува во утврдувањето на критериумите за
користење и располагање со средствата и употребата
на средства остварени со работењето на јавното претпријатие;
5. Ја организира работата на Јавното претпријатие;
6. Еднаш годишно доставува извештај за работењето на Јавното претпријатие на Владата на Република
Македонија;
7. Одговара за резултатите од работењето и за законитоста на работата на Јавното претпријатие;
8. Одговара материјално за штета нанесена на Јавното претпријатие со извршување на одлуки и
9. Врши други извршни работи во врска со работата
и работењето на Јавното претпријатие утврдени со Статутот
Член 16
Средствата за работењето на Јавното претпријатие
се обезбедуваат од: дел од радиодифузната такса, сопственото работење, кредитни средства, донации и други
извори.
Член 17
Финансирањето на изградбата и развојот на објектите, уредите и опремата за емитување на програми,
односно воведувањето нови технологии за пренос и
емитување на програмите (сателитска и кабловска дистрибуција, телетекст, дигитални радио и ТВ-системи,
среднобранова мрежа, закуп на сателит, специјални
програми за развој на мрежата и слично) се врши според Програмата од член 12 на овој закон.
Член 18
,
Со Статутот на Јавното претпријатие поблиску се
уредува организацијата, управувањето, и раководењето
со Јавното претпријатие, општите акти и постапката за
нивно донесување, како и други прашања од значење за
Јавното претпријатие.
Член 19
Дел од вработените, средствата, правата и обврските на постојното Радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија, ги презема Јавното претпријатие со состојба на 31 декември 1997 година, врз основа
на делбен биланс изготвен од страна на Комисија формирана од Владата на Република Македонија.
Член 20
Именувањето на членовите на Управниот одбор,
Одборот за контрола и директорот на Јавното претпријатие и донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Член 21
До конституирањето на Јавното претпријатие ќе се
применуваат постојните општи акти, а директорот и
другите органи на постојното радиодифузно претпријатие Македонска, радиотелевизија, ќе продолжат да ги
вршат работите од својата надлежност.
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Член 22
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за организирање на работната организација Радиотелевизија Скопје како Јавно
претпријатие („Службен весник на СРМ" 6poj 10/90) во
делот за предаватели и врски.
Член 23
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавуваното во „Службен весник на Република Македонија"
109.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Се прогласува Законот за Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 27 јануари 1998 година.
Број 07-320/1
27 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, е.p.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.
З А К О Н
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува основањето, дејноста и
организацијата на Јавното претпријатие Македонска
радиотелевизија.
Член 2
Јавното претпријатие од член 1 на овој закон врши
дејност од јавен интерес.
Јавното претпријатие дејноста ја врши под услови и
начин определени со Законот за радиодифузната дејност, Законот за телекомуникациите, Законот за јавните претпријатија, овој и други закони.
Член 3
Јавното претпријатие има својство на правно лице.
Средствата на Јавното претпријатие се во државна
сопственост
Член 4
Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија
ќс.работи под фирма „Јавно претпријатие Македонска
радио телевизија - С К О П Ј С " , СО скратен назив МРТ.
Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје.
II ДЕЈНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Член 5
МРТ дејноста Ја врши врз основа на програми што
содржат информативни, научНо-образовни, културни,
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спортски, стопански и други содржини од интерес за
животот и работата на граѓаните.
Член 6
Дејноста на МРТ е:
- создавање и емитување на радио и ТВ- програми во
рамките на загарантираните слободи и права на човекот и граѓаните со информативни, образовни, културни, научни, спортски, музички, забавни и други
содржини на македонски јазик и на јазиците на националностите кои живеат во Република Македонија;
- создавање и емитување посебни програми за информирање и зачувување на културните и историските
традиции и за одржување и унапредување на врските со
иселениците и другите граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и другите
континенти;
- создавање и промет на радиотелевизиски емисии
со различна програмска содржина;
- преземање на радио и ТВ-емисии и од други радиодифузни организации и слободни продуценти;
- производство и промет на аудио и видео касети и
ленти, дискови, филмови, телетекст, пренос на податоци и други форми на аудио и видео дела;
- набавка и увоз на опрема, репродукционен и друг
материјал;
- издавање и промет на печатени работи поврзани со
дејноста;
- производство, средување, чување, архивирање и
користење ТВ-записи и други аудио и визуелни дела,
материјали и документи од национален интерес;
- создавање и емитување на економско-пропагандна
програма и
- вршење дополнителни активности и услуги поврзани со нејзината дејност со надомест, а особено поради
целосно и економично користење на човечките и техничко-технолошките ресурси.
Член 7
МРТ е должна по барање на надлежните органи и
организации веднаш бесплатно да објави известување,
односно соопштение што се однесува на елементарни
непогоди, епидемии и други настани со кои се загрозува
животот, здравјето или имотот на граѓаните или безбедноста на државата.
За точноста на известувањето, односно соопштението од став 1 на овој член е одговорно лицето кое го
дало.
Член 8
МРТ е должна за настани од јавен карактер што ги
организираат државните органи за кои ги добила ексклузивните права за пренесување и емитување, да им
овозможи на другите радиодифузни организации (јавни
и трговски радиодифузни друштва), отстапуван^ на
снимките од настаните од јавен карактер исклучиво за
нивно програмско користење.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Член 9
МРТ ја сочинуваат две основни програмски продукциони целини: Македонското радио и Македонската
телевизија.
Член 10
Во МРТ се обезбедува:
- работно, односно техничко-технолошко и економско единство, односно функционално поврзувана на
Македонското радио и на Македонската телевизија;
- посебност на Македонското радио и на Македонската телевизија во нивните програмски, техничко-технолошки, материјални и развојни цели;
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- негување, развој и афирмација на музичкото и
културното творештво во Република Македонија преку
посебни организациони целини;
- унапредување на работењето и следење на техничко-технолошкиот развој и развојот на програмите
во областа на радиодифузијата и
- трајно и квалитетно задоволување на потребите на
корисниците на услугите.
Член 11
Радио и телевизиските програми на МРТ се емитуваат без надоместок преку следниве мрежи на Јавното
претпријатие за пренос и емитување на радиотелевизиски програми:
- две радио мрежи на ултра кратки бранови ((VHF/
FM)
- една радио мрежа на средни бранови (MF) и
- две телевизиски мрежи (VHF и UHF).
IV. ОРГАНИ НА МАКЕДОНСКАТА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Член 12
Органи на МРТ се:
- Управен одбор;
- Одбор за контрола на материјално-финансиското
работење и
- генерален директор на МРТ.
Други органи на МРТ се:
- директор и главен уредник на Македонското радио;
- директор и главен уредник на Македонската телевизија и
- Програмски совети.
1. Управен одбор
Член 13
Со МРТ управува Управен одбор кој е составен од 11
членови од редот на афирмирани научни, културни и
стручни работници од кои седуммина членови избира и
разрешува Собранието на Република Македонија.
Четворица членови на Управниот одбор од ставот 1
на овој член, Собранието на Република Македонија ги
именува од редот на вработените на МРТ, на предлог на
Советот на вработените на МРТ.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае
четири години.
Член 14
Член на Управниот одбор не може да има лично,
преку трето лице или по било која основа интереси во
МРТ или во трговско радиодифузно друштво кое е во
деловни односи со МРТ, а кои можат да имаат било
какво влијание врз неговата независност и непристрасност во одлучувањето во МРТ.
Неспојливи се функцијата претседател и член на
Управен одбор на МРТ со функциите претседател и
член на Владата на Република Македонија, претседател
и член на Советот на радиодифузијата или лице вработено во друго радиодифузно претпријатие или во
државни органи, членови на раководствата на политичките партии, како и лица кои имаат удели, акции или
други економски интереси во радиодифузно претпријатие.
Член 15
Управниот одбор на МРТ ги врши следниве работи:
1. Го донесува статутот на МРГ;
2. Одлучува за статусните промени;
3. Ја усвојува Програмата за работа и развој на
МРТ;
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4. Ја утврдува деловната политика на МРТ;
5. Ја усвојува годишната сметка и извештајот за работата на МРТ;
6. Го утврдува годишниот финансиски план на МРТ;
7. Го утврдува ценовникот на услугите на МРТ;
8. Одлучува за внатрешната организација на МРТ и
9. Врши други работи утврдени со овој закон и со
Статутот на МРТ.
2. Одбор за контрола за материјално-фииансиско работење
Член 16
За вршење на контрола на материјално-финансиското работење на МРТ се формира Одбор за контрола
на матери) ално-финансиското работење составен од
петмина членови.
Членовите на Одборот на контролата од став 1 на
овој член ги именува, односно ги разрешува Собранието на Република Македонија.
Мандатот на членовите на Одборот за контрола од
став 1 на овој член трае четири години.
3. Генерален директор
Член 17
Со работењето на МРТ раководи генерален директор кој го именува и го разрешува Собранието на Република Македонија.
Директорот се именува со мандат од четири години.
Член 18
Генералниот директор на МРТ:
1. Ја застапува и претставува Македонската радиотелевизија;
2. Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот одбор;
3. Учествува во спроведувањето на основите на Програмата за работа и развој;
4. Учествува во утврдувањето на критериуми за користење и располагање со средствата и употребата на
средства остварени со работењето на МРТ;
5. Ја организира работата на МРТ;
6. Еднаш годишно доставува извештај за работењето на МРТ на Собранието на Република Македонија;
7. Одговара за резултатите од работењето и за законитоста на работата на МРТ;
8. Одговара материјално за штета нанесена на МРТ
со извршување на одлуки и
9. Врши други извршни работи во врска со работата
и работењето на МРТ утврдени со Статутот.
Член 19
Генералниот директор има заменик што го именува
и разрешува Собранието на Република Македонија.
Мандатот на заменикот на генералниот директор
трае четири години.
Член 20
Функцијата генерален директор и заменик ft а генералниот директор е неспојлива со функцијата пратеник
во Собранието на Република Македонија, претседател
и член на Владата на Република Македонија и со раководна функција во политичка партија.
4. Директор и главен уредник на Македонското радио н
директор и главен уредник на Македонската телевизија
Член 21
Директорот и главниот уредник на Македонското
радио и директорот и главниот уредник на Македон-
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ската телевизија ги именува, односно ги разрешува
Управниот одбор на предлог на генералниот директор
на МРТ.
Директорот и главниот уредник на Македонското
радио и директорот и главниот уредник на Македонската телевизија раководат со основните програмски
продукциони целини на МРТ: Македонското радио и
Македонската телевизија.
Директорот и главниот уредник на Македонското
радио и директорот и главниот уредник на Македонската телевизија пред Управниот одбор и пред генералниот директор на МРТ одговараат за програмското работење и за развојот на Македонското радио, односно
на Македонската телевизија.
5. Програмски совети
Член 22
Македонското радио и Македонската телевизија
формираат Програмски совети.
Програмските совети ги сочинуваат истакнати културни, научни и стручни лица и други истакнати јавни
личности.
Членовите на Програмските совети од став 1 на овој
член, на предлог на генералниот директор на МРТ, ги
именува и разрешува Управниот одбор.
Членовите на Програмските совети од став 1 на овој
член се избираат за време од четири години со тоа што
една половина од вкупниот број на членовите во првиот
состав се избираат на две години.
Бројот на членовите на Програмските совети од
став 1 на*овој член се утврдува со Статутот на МРТ.
Програмските совети ги разгледуваат, ги следат
програмските концепти и содржини на Македонското
радио и Македонската телевизија и даваат предлози на
Управниот одбор за разрешување на посебни прашања
поврзани со создавањето и емитувањето на програмата,
и разгледуваат прашања поврзани со барањата и предлозите на слушателите, односно на гледачите.
V. СТАТУТ НА МРТ
Член 23
Со Статутот на МРТ поблиску се уредува организацијата, управувавте и раководењето со МРТ, општите
акти и постапката за нивното донесување, како и други
прашања од значење за работењето на МРТ.
На Статутот на МРТ согласност дава Собранието на
Република Македонија.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ
Член 24
МРТ се финансира од:
- делот на радиодифузната такса утврден според Законот за радиодифузната дејност,
- од маркетиншки услуги, од продажба на сопствена
програма како и од средства за извршени други услуги и
дејности, спонзорства и донации,
- од средства што ги обезбедува Република Македонија за финансирање на посебни програми за иселениците и другите граѓани на Република Македонија кои
живеат во соседните земји, Европа и на другите континенти и
- програми за информирање на странската јавност.
VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 25
Дел од вработените, правата, средствата и обврските од постојното Јавно дифузно претпријатие „Македонска радио-телевизија" ги презема МРТ со состојба на 31 декември 1997 година, врз обнова на делбен
биланс
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Делбениот биланс од став 1 на овој член го спроведува Комисија образувана од Владата на Република Македонија.
Член 26
До конституирањето на МРТ ќе се применуваат постојните општи акти, а директорот и другите органи на
постојното Јавно дифузно претпријатие Македонска
радио-телевизија ќе продолжат да ги вршат работите
од својата надлежност.
Член 27
Конституирањето на органите на МРТ ќе се изврши
во рок од 6Q дена од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Статутот на МРТ ќе се донесе во рок од 15 дена од
денот на конституирањето на Управниот одбор на
МРТ.
Член 28
Покрај радио и телевизиските мрежи утврдени во
член 11 на овој закон, МРТ може до 2000 година без
надоместок да ги користи слободните капацитети од
третата радио и ТВ - мрежа за вршење на својата дејност на територијата на Република Македонка.
Член 29
Постојните локални радиостаници, по склучување
на меѓусебни спогодби меѓу општините за преземање
на вршење на основачките права во ние седиште е лоцирана локалната радиостаница и одделните ново формирани општини од соодветните подрачја по претходната територијална поделба на Републиката, продолжуваат со работа како јавни радиодифузни претпријатија кои вршат дејност на локално ниво.
По склучувањето на меѓусебните спогодби од став 1
на овој член, општините односно градот Скопје се
должни да го усогласат работењето на радиостаниците
според Законот за радиодифузната дејност („Службен
весник на Република Македонија" број 20/97.
До склучувањето на меѓусебните спогодби и усогласувањето на работата на радиостаниците од став 1 на
овој член, Владата на Република Македонка ги врши
основачките права на постојните локални радиостаници по рокот утврден во член 92 став 2 од Законот за
радиодифузната дејност.
Член 30
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за организирање на работната организација Радио-Телевизија Скопје како Јавно
претпријатие („Службен весник на СРМ" број 10/90) во
делот за Македонска радио-телевизија.
Член 34
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
^

Врз основа на член 24 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и
член 46 став 3 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 одржана на 26 јануари 1998 година, донесе
ОДЛУКА
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
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тени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- МБ-86
до 11,840
- МБ-98
до 12,599
- БМБ-95
до 12,873
б) Дизел гориво
- Д-1
- Д-2

ден/лит
до 10,272
до 10,063

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит
до 10,364

г) Мазут

до 6,500 ден/кг

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет
на нафтени деривати и увозници (во натамошниот
текст: претплатија) ги формираат цените за одделни
нафтени деривати така што највисоките малопродажни
цени да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ-86
- МБ-98
- БМБ-95

ден/лит
до 36,50
до 38,50
до 36,50

б) Гасно масло-дизел
гориво
- Д-1
- Д-2

ден/лит
до 24,00
до 23,50

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит
до 15,00

г) Масло за горење (мазут)до 6,90 ден/кг
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111.
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 3CV95 и 43/95) и
член 46 став 3 од Законот за Владата на Република
Македонца („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
1. Во Одлуката за определување највисоки цени на
одделни производи и услуги („Службен весник на Република Македонија" бр. 67/97), во точката 1, во алинеја
8, во заградата по зборот „изнесување" се додаваат
зборовите „и депонирање на".
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 23-195/1
26 јануари 1998 година
Скопје

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

на

112.
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и
член 46 став 3 од Законот за Владата на Република
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26. 01. 1998 година, донесе

ОДЛУКА

Цените од став 1 на оваа точка потточките „а", „б" и З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ„в" важат франко пумпна станица, а цената на потточ- ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ката „г" важи франко производител во земјата.
3. Во малопродажаните цени утврдени со точка 2 од
1. Во Одлуката за определување највисоки цени на
оваа одлука содржани се акцизите кои ги плаќаат
одделни комунални услуги („Службен весник на Репуобврзниците согласно Законот.
4. Во цените од точка 2 освен во потточка „г" на блика Македонија" бр. 67/97), во точката 1, во алинеја
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 4, во заградата по зборот „изнесување" се додаваат
0,347 дрн/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: зборовите „и депонирање".
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуа) Моторни бензини
ден/лит
блика Македонија".
- МБ-86
до 1,645
- МБ-98
до 1,748
Бр 23-196/1
Претседател на Владата
- БМБ-95
до 1,785
26 јануари 1998 година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
б) Дизел гориво
ден/лит
-Д-1
до 1,434
113.
- Д-2
до 1,405
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на РМ" бр.
в) Масло за горење
ден/лит
13/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу- екстра лесно (ЕЛ)
до 1,446
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репуг) Масло за горење (мазут) до 0,325 ден/кг
блика Македонија на седницата одржана на 26.01.1998
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на година, донесе
оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата
ОДЛУКА
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензискоЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНСТИТУТ З А МАКЕДОНинвалидско осигурување.
СКА ЛИТЕРАТУРА
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на РепуЧлен 1
блика Македонија".
Институтот за македонска литаратура, кој работи
во состав на Филолошкиот факултет при УниверзитеБр 23-187/1
Претседател на Владата
тот „Св. Кирил, и Методиј" во Скопје како научна еди26 јануари 1998 година н а Република Македонија,
ница, се основа како јавна научна установа.
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
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Јавната научна установа од ставот 1 на овој член
носи назив Институт за македонска литература.
Член 2
Седиштето на Институтот на македонска литаратура (во натамошниот текст. Институт) е во Скопје
Член 3
Институтот остварува научноистражувачка дејност
во областа на историскиот развој на македонската литература, современите книжевни процеси, нејзините
врски и влијанија со другите литаратури и науката за
литературата.
Член 4
Подготовки за почеток со работа на Институтот
врши комисија која се формира со оваа одлука.
Комисијата од ставот 1 на ОВОЈ член е составена од
следните членови 1
- д-р Алекса Поповски, професор на Филолошкиот
факултет,
- академик Милан Ѓурчинов, член на Македонската
академија на науките и уметностите;
- д-р Вера Антиќ, професор на Филолошкиот факултет, ; '
- д-р Зекирија Незири, професор на Филолошкиот
факултет,
- д-р Георги Сталев, професор во пензија
Комисијата треба да ги изврши работите и задачите
предвидени со член 10, став 3 од Законот за научноистражувачката дејност
, < Член 5
Со влегувањето во сила на оваа одлука, работниците, средствата, опремата, правата и обврските кои му
припаѓале на Институтот за македонска литература
при Филолошкиот факултет, ги презема Институтот
Член 6
Средствата за работа на Институтот ќе се обезбедуваат на начин предвиден во членот 44 од Законот за
научноистражувачката ДСЈНОСТ
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
На објавуваното во „Службен весник на Република Македонија"
Бр 23-158/1 1
26 јануари 1998 година
СКОПЈС

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

на

114.
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на СРМ"
бр 38/90 и „Службен весник на РМ" бр 63/94), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
26 01 19^8 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РЕФОРМА НА
ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
, Со оваа одлука се формира Комисија за реформа на
Јавната администрација и се определуваат нејзините
цели и задачи
Член 2
f
Комисијата Ја сочинуваат Претседател и 8 члена
За претседател на Комисијата се определува министерот за правда
За членови на Комисијата се определуваат
1 Министерот за внатрешни работи,
2 Министерот за финансии,
3 Министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина,

Бр. 6-Стр. 319

4. Министерот за за труд и социјална политика;
5. Министерот за образование и физичка култура;
6. Министерот за здравство;
7 Министерот за стопанство; и
8. Секретарот на Секретаријатот за законодавство.
;
Претседателот на Комисијата има право на седниците на Комисијата да повика и други експерти и лица
кои можат да придонесат во работата и одлучувањето
на Комисијата.
^
:
Член 3
Основни цели и задачи на Комисијата се стратешкото управување со процесот на реформата, управувањето и ^одењето нц трј процес и утврдувањето на целите на реформата на јавната администрација.
Член, 4
п,
За остварување нд целите и задачите Комисијата:
- ќе ги координира н креира активностите за спроведување на реформата;
- ќе и предлага на Владата'законски проекти и измени и дополнувања на закони и други прописи кои ја
регулираат јавната администрација и нејзините функции и наградување;
- ќе го следи спроведувањето на реформата преку
постапката за донесување и применување на законите
од областа на јавната администрација;
- ќе ги дефинира потребните активности во насока
на реформите на јавната администрација, ке и предлага
на Владата приоритети и ќе Ја планира!, динамиката на
реализацијата; и
ч>д
- ќе управува и ќе ги ^сочува средствата Бд Секторската оперативна програма за поддршка нк реформите
во јавната администрација предвидени за поддршка на
работата на Комисијата во зависност од утврдените потреби и приоритети.
Член, 5
За спроведување на непосредните акЈгивџости кои
произлегуваат од координирањето и креир^Ј&ето на политиката на Комисијата Министерот за лфавда ќе формира Секретаријат за поддршка на Комисијата.
Секретаријатот од став 1 на овој член, ќе,г<* сочинуваат претставници од Министерството за правда, кои ќе
ги определи министерот, делегирани претставници од
секоЈ член од Комисијата и делегиран претставник од
Националниот координатор за странска помош.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија"
Бр 23-204/1
26 јануари 1998 година
Скопје

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

на

115.
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97) и
член 46 став 3 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 одржана на 19 Јануари 1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕСПЛАТНО ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се утврдуваат субјектите на кои им
се доставуваат бесплатни публикациони материјали со
резултати од статистичките истражувања што ги подго-

Стр. 320 - Бр. 6
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твува Заводот за статистика на Република Македонија
според видот на публикацијата и бројот на примероци и
тоа
- сите пубдикациони материјали во еден примерок
им се доставуваат на субјектите наведени во Прилог 1
кон оваа одлука.
- Годишникот на Република Македонија (печатен на
македонски и англиски Јазик), и месечниот статистички
извештај" и статистичките прегледи (печатени на англиски Јазик), во еден примерок им се доставуваат на субјектите наведени во Прилогот 2 од оваа одлука,
- одредени публикации за задоволување на потребите за меѓународната соработка на земјата - по субјекти, вид и примероци што ќе го утврди Министерството за надворешни работи во соработка со Заводот
за статистика на Република Македонија
Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука, и се
отпечатени кон неа.
2 За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија
3 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија" а
ќе се применува за публикационите материјали објавени од Заводот за статистика на Република Македонија по 1 Јануари 1998 година
Бр 23-115/1
19 Јануари 1998 година

Скопје

^

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, е р

ПРИЛОГ 1
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕСПЛАТНО ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД
ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. По еден примерок:
- Претседателот на Република Македонија,
- Претседателот на Собранието на Република Македонија,
- Потпретседателите на Собранието на Рбпублика
Македонија,
- Секретарот на Собранието на Република Македонија,
- Претседателот на Владата на Република Македонија,
- Потпретседателите на Владата на Република Македонија,
- Членовите на Владата на Република Македонија,
- Секретарот на Владата на Република Македонија,
- Секретарот на Секретаријат за законодавство на
Владата на Република Македонија,
- Секретарот на Секретаријат за информации на
Владата на Република Македонија,
- Гувернерот на Народна банка на Република Македонија,
- Претседателот на Стопанската комора на Република Македонија,
- Директорот на Македонска радиотелевизија,
- Претседателот на Совет на Сојузот на синдикатите
на Република Македонија,
- Претседателот на Совет на СОЈУЗОТ на борците од
НОБ на Република Македонија,
- Ректорот на Универзитет „Св Кирил и Методиј",
- Ректорот на Универзитет „Св Климент Охридски",
- Претседателот на МАНУ,
- Библиотеките на МАНУ, Собранието на Република Македонија,
- Историски архив на Македонија,
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- Државен архив,
- ИНДОК-службата во Владата на Република Македонија,
- Претседателот на Уставниот суд на Македонија;
- Претседателот на Републичкиот судски совет,
- Претседателот на Врховниот суд на Македонија,
- Претседателите на Апелационите судови,
- Јавниот обвинител на Република Македонија;
- Народниот правобранител,
- Јавниот правобранител на Република Македонија,
- Новински агенции и куќи (Дневник - Скопје, Нова
Македонија, А-1 Телевизија, НИП Нова Македонија,
НИО Трудбеник),
- Статистичките уреди на други земЈИ со кои Заводот за статистика по основ на воспоставена соработка
врши размена на публикации (Австрија, Албанија,
Босна и Херцеговина, Белгија, Велика Британија, Бугарија, Германија, Данска, Египет, Естонија, Израел,
Ирска, Исланд, Италија, Летонија, Литванија, Макао,
Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Русија,
Словачка, Словенија, Хрватска, СР Југославија, ТурциЈа, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Чешка,
Швајцарија и Шведска,
- Пратеничките групи во Собранието на Република
Македонија на политичките партии, Пратениците од
партиите кои немаат пратенички групи и независните
кандидати,
- Претседателот и членовите на Статистичкиот совет на Република Македонија,
- Во Заводот за статистика на Република Македонија на функционерите, раководните работници, регионалните одделенија и библиотека,
- Функционерите-директорите на овластените носители што спроведуваат статистички истражувања (за
областите што ги покриваат),
- Функционерите кои раководат со органите на
управата (без министерствата), и органите во состав (за областа што ja покрива органот),
- Присутните новинари на конференциите за печат
(по еден примерок од материјалите што се презентираат)
2. По повеќе примероци:
- Претседателот на Република Македонија (кабинетот уште 50 примероци),
- Претседателот на Собрание на Република Македонија (кабинетот уште 10 примероци),
- Претседателот на Владата на Република Македонија (кабинет уште 10 примероци);
- Народната и Универзитетска библиотека „Св Климент Охридски" (5 примероци),
ПРИЛОГ 2
СУБЈЕКТИ НА КОИ БЕСПЛАТНО ИМ СЕ ДОСТАВУВААТ СТАТИСТИЧКИОТ ГОДИШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МЕСЕЧЕН СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ И СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
По еден примерок:
- Сите дипломатско-конзуларни претставништва на
Република Македонија во странство;
- Сите дипломатско - конзуларни претставништва на
други држави во Република Македонија;
- Сите дипломатско - конзуларни претставништва на
други држави кои ја покриваат Република Македонија,
а имаат седиште во друга држава,
- Сите почесни конзули на други држави во Република Македонија,
- Сите мисии и претставништва на меѓународните
организации во Република Македонија;
- До сите културни и информативни центри на други
држави во Република Македонија,
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- До сите културни и информативни центри на Република1" Македонија во други држави;
- Регистрираните клубови на иселеници од Македонија во странство,
- Библиотеки
B$Iiotheque Royale Albert Ier. BRUXELLES - Белги]*; ^ Мч>
Narodm kmhovna PRAHA - Чешка,
Brtiiioteque Nationale PARIS - Франција,
tyfyni'stero per i Beni Culturah е Ambientali ROMA Итал ИЈ A>>
Matica Slovenska MARTIN - Словачка;
British Library, LONDON - Велика Британија,
Natiopal Library of Australia, CANBERRA - Австралија, ; *
The Royal library, COPENHAGEN - Данска;
National Diet Library, TOKIO - Јапонија;
National Library of Canada, OTAAWA - Канада;
National Library of Peking, PEKING - Кина;
The Rftyal University Library of C>slo, OSLO - Норвешка;
National Library, 'ANKARA - Турција;
The Libraryof Congress, WASHINGTON - САД;
Deuitshe Staatsbibliothek, BERLIN - Германија;
Sudost — Ijistitut, MUNCHEN - Германија,
Народна библиотека „Кирил и Мето дни", СОФИЈА
- Бугарија;
РоссинскаЈа библиотека государственнаја, МОСКВА - Русија,
ГосударсгвеннаЈа библиотека Украини, КИЕВУкраина '
Библиотека Народоња, ВАРШАВА - Полска
Библиотека при QH - Женева
Библиотека при UN - Њујорк
Библиотека при FAO - Рим
Библиотека при ILO - Женева
Библиотека при EUROSTAT - Луксембург
Библиотека при OECD - Париз
Библиотека при WTO - Мадрид
Библиотека при IMD - Лозана
Библиотека при MMF - Вашингтон
Библиотека при Светска банка - Вашингтон
Библиотека при UNESCO - Париз
Библиотека при ISI - Вурбург
116.
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 Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90
и „Службен весник на Република Македонија" бр 63/
94), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 26 јануари 1998 година* донесе

-одлука
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
ЗА ОБЈЕКТОТ „35 КВ В ОДОШТО ТРЕБА ДА СЕ
ГРАДИ ВО ОПШТИНИТЕ СОПОТНИЦА - ДЕМИР
ХИСАР И КЈ»УШЕВ$
1 Со оваа одлука се определуваат услови за градба
на објектот „35 КВ вод" mprq ќе се гради во општините
„Сопотница, Демир Хисар- и Крушево", а инвеститор е
Електростопанство 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 1:25000, кој не се објавува, а се наоѓа
во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.
3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
'
Бр. 23-146/1
Претседател на Владата
26 јануари 1998 година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.

Бр. 6 - С т р . 321

117.
Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ"
- БИТОЛА
Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште „Кирил и Методиј" - Битола, што
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на
25.03.1996 година.
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија"
Бр. 23-1142/1
Претседател на Владата
26 јануари 1998 година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р
118.
Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/^6) и
член 46, став 3 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 одржана на 26 01 1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" С.
БОСИЛОВО - СТРУМИЦА
Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште „Гоце Делчев" е. Босилово Струмица, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на, ^7.02 1996 година
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 23-797/1
Претседател на Владата
26 Јануари 1998 Година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
119.
Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ" е . НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА
Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште „Свети Климент Охридски" - е.
Ново Село - Струмица што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21 01.1996 година.
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 23-1312/1
Претседател на Владата
26 Јануари 1998 година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, е р.
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120.
Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и
член 46, став 3 од Законот за, Владата на Република
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/9.4),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донес^; i
ОДЛУКА'
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО у ч и л и ш т е „МОША ПИЈАДЕ" СТРУМИЦА
Се дава согласност на одредбите на Статутот на
Основното училиште „Моша Пијаде" - Струмица, што
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на
26.02.19% година.
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр 23-795/1
Претседател на Владата
26 јануари 1998 година н а Република Македонија,
Скопје
Бранко Дрвенковски, е.p.

121.
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија" бр.
20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на CP&t"
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија"
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАРИНА
"

<

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Службата
за општи и заеднички работи во Владата на Република
Македонија и тоа:
Тарифен
број

Тарифна
ознака

Наименување

Количина

1

2

3

4

.

патнички автомооили и
други моторни возила
главно конструирани за
превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702),
вклучувајќи и' моторни
возила ~чза комбиниран
превоз на лица И« стоки
(од типот „караван",
„комби" ити) и автомобили за трки:
8703 21
- - Со зафатнина на цилиндрите до 1000 смч ,
8703 21 10 19 - - - - - Д р у г и <
а) Патничко моторно возило „ФИАТ ЧИНрЃЧЕНТО 900", со следните
технички карактеристики: работна зафатнина 900 см3, максимална силина - 40 кс, м а к ш а н а
брзина 140 ш/ч; V
4 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-166/1
26 јануари 1998 година
Скопје

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

122.
Врз основа на член 20 од Законот за јавни патишта
(„Службен весник на РМ" бр. 26/96)и член 46, став 3 од
Законот за Владата на Република македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/9Q и „Службен весник на
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЗАШТИТА
НА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 Гр ДИНА

4t* Л

(1

V

л

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување, реконструкција и заштита на патиштата во 1998 година, што ќе се остварат од следните
извори:
I
ПРИХОДИ:
во илјади ден
1. Делот од акцизата од деривати од нафта
(средства од Буџетот на Р. Македонка)
2. Надоместок за употреба на пат што го
плаќаат странските моторни и приклучни
возила
3. Годишен надоместок за патни моторни и
приклучни возила што подлежат на регистрација
£. Надоместок за употреба на Автопат
5. Странски кредити
- од ЕИБ
2.850.000
- од СБ
550.000
6. Други приходи
ВКУПНО ПРИХОДИ:

668.000
45.000
520.000
510.000
3.400.000
5.000
5.148.000

И
РАСХОДИ:
во илјади ден.
Предвидените расходи ќе се користат за следните намени:
1. Одржување на патишта
770.000
1.1. Зимско одржување
190.000
1.2. Редовно одржување
150.000
1.3. Инвестиционо одржување
180.000
1.4. Одржување на мостови
60.000
1.5. Останати работи сврзани со одржувањето (броење на сообраќајот,
катастар, заштита и контрола, надзор, санација и доградба на пунктови, оперативна резерва, трошоци
за наплата на патарина на автопат и
Др.
190.000
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2. ИНВЕСТИЦИИ

3.719.000

2.1. Автопат Гевгелија - граница со
Грција за експропријација
30.000
2.2. Автопат Скопје - Тетово
1.700.000
2.3. Автопат Стоби - Демир Капија 1.700.000
2.4. М-5 Велес - Прилеп (проектирана)
60.000
2.5. М-6 Штип - Струмица
65.000
2.6. Билјанини Извори - Св. Стефан
90.000
2.7. М-2 Псача - Крива Паланка
44.000
2.8. III лента Ќафасан
20.000
2.9. Р-104 Говрлево - Н. Брезница
10.000
З.ОТ ПЛАТА НА КРЕДИТИ
- СБ - Вашингтон 3.940.000$
- ЕИБ - Луксембург 5.110.000$

498.000

9.050.000$
Напомена: не е земен во предвид отплата на кредит од
Народна банка од 8.984.861$
4. Средства на општините за локални
патишта и улици
415.800
5. Останати трошоци
110.000
(студии и проектирање, разни провизии на банки и Завод за платен промет, трошоци за функционирање на
Фондот, разни материјални трошоци и др.)
ВКУПНО РАСХОДИ:
ДЕФИЦИТ ОД:

5.512.800
364.800

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Број 23-242/1
26 јануари 1998 година
Скопје

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

123.
Врз основа на член 64 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија", број 8/92
и 30/95), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА РЕГРУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК,
ОДЛАГАЊЕТО И ПРЕКИНОТ НА СЛУЖЕЊЕТО
НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШТАЊЕТО НА ВОЈНИЦИТЕ ОД ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за времето и начинот на упатување
на регрутите на отслужуваа на воениот рок, одлагањето и прекинот на служењето на воениот рок и отпуштаното на војниците од постојаниот состав на Армијата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија", број 34/92 и 16/%), член 21 се брише^
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на неговото објавувано во „Службен весник на Република Македонија"
Бр 01-392/1
19 јануари 1998 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Лазар Китаноски, с.р.

Бр. 6-Стр. 323

124.
Уставниот суд на Република Македонија врз основа
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија"
бр. 70/92), на седницата одржана на 14 јануари 1998
година, донесе

ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 7 од Одлуката за утврдување надоместок за користење на градежно земјиште
на подрачјето на граничен премин „Деве Ваир" во
Општина Крива Паланка за 1997 година, донесена од
Советот на Општина Крива Паланка, број 08-132/7 од
12 март 1997 година („Службен гласник на Општина
Крива Паланка" број 2 од 14 март 1997 година).
2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод
поднесена иницијатива од „Фершпед" АД - Скопје, со
Решение У.бр. 192/97 од 19 ноември 1997 година поведе
постапка за оценување уставноста и законитоста на
членот 7 од актот означен во точката 1 од оваа одлука,
бидејќи пред Судот основано се постави прашањето за
согласноста на оспорената одредба со членот 55 став 2
од Уставот на Република Македонија и со одредбите од
Законот за градежно земјиште.
4. Судот на седницата утврди дека во членот 7 од
наведената одлука, табеларно е прикажана височината
на надоместокот за користење на градежно земјиште во
денари по метар квадратен за различни видови На дејности. Така, за шпедитерски објекти е предвиден износ од
5.040,00 денари годишно по метар квадратен, за трговско угостителски служби и бензински пумпи е предвидено 2.700,00 ден. по метар квадратен годишно, за јавни
објекти (пошта, банка и др.) е предвидено 2.520,00 ден.
по метар квадратен годишно, за услужни објекти (сервиси, магацини, складови и друго) е предвидено
1.512,00 ден. по метар квадратен годишно, и за терминал и паркинзи е предвидено 252,00 ден. по метар квадратен годишно.
5. Според член 44 став 1 од Законот за градежно
земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 10/79, 38/80,
18/89 и 21/91) собранието на општината може да утврди
надоместок за употреба на градежно земјиште според
обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Надоместокот за употреба на уреденото градежно земјиште, според член 45 од Законот,
се плаќа по единица површина посебно за градежно
земјиште и посебно за изграден користен простор.
Согласно член 48 од означениот закон, надоместокот за употреба на градежно земјиште се утврдува зависно од погодностите што определено земјиште му ги
дава на корисникот (положбата на земјиштето во населбата или населеното место, сообраќајната поврзаност со центарот, снабденоста со комунални објекти и
инсталации, рационалност на користено и други околности од значено за користено на тоа земјиште).
Според член 47 од Законот, собранието на општината има право да врши целосно или делумно ослободувано од плаќано на овој надоместок, посебно за организации од општествените дејности, хуманитарни и
други организации.
Од изнесените законски одредби произлегува дека е
право на собранието на општината да одлучи дали ќе
воведе надоместок за употреба на градежно земјиште и
дали ќе предвиди ослободувано на одделни субјекти од
плаќано на овој надоместок. При утврдуваното на висината на овој надоместок, општината мора да води
сметка во која зона односно какви погодности во таа
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зона му дава земјиштето на корисникот во која се наоѓа
градежното земјиште и во зависност од зонирањето на
градежниот реон да утврди различна висина на надоместокот за одделни зони. Исто така, висината на надоместокот треба да биде различна во зависност од тоа дали
тој надоместок се однесува на користен, станбен, деловен и друг јавен користен простор или на градежно
земјиште што е под објектот и што служи за редовна
употреба на објектот (дворно место, паркинг и ел.).
Понатаму, од Законот произлегува дека висината на
надоместокот треба да зависи и од погодностите што
одредено земјиште ги дава и тоа во зависност од положбата на земјиштето во однос на основните содржини
кои служат за задоволување на општите и заедничките
потреби на граѓаните, опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничката употреба
(јавен водовод, канализација, топлификација и ел.).
Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека од наведените законски одредби не произлегува можност висината на надоместокот да зависи и од дејноста што се
врши во одреден објект односно на определено градежно земјиште туку од погодностите што тоа земјиште му ги дава на корисникот на тоа земјиште. Со
оглед на тоа што со одредбата од членот 7 од оспорената одлука како еден од основите за определување
висината на надоместокот за употреба на градежно земјиште се предвидува дејноста што ја врши корисникот
на градежното земјиште, Судот оцени дека оваа
одредба не е во согласност со одредбите од Законот за
градежно земјиште. Исто така, Судот оцени, дека оваа
одредба не е во согласност и со членот 55 став 2 од
Уставот, со оглед на тоа што со определувањето различна висина на надоместокот зависно од дејноста, а
под еднакви услови на опременост на градежното земјиште се создава нееднаквост на субјектите на пазарот,
па од овие причини одлучи како во точката 1 од оваа
одлука.
6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими,
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.
У.бр. 192/97
14 јануари 1998 година
Скопје

на

„
,
Претседател
Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

жу

Огласен дел
СУДСКИ

ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ
Тужителот АД за осигурување и реосигурување
Македонија ДЕ - Главна филијала - Скопје, до Основниот суд Скопје I - Скопје достави тужба против тужениот Нухиши Исак од е. Грачани - Скопје за регрес.
Вредност на спорот 60.000,00 денари.
Бидејќи тужениот е иселен, а неговата нова
адреса е непозната со решение на Меѓуопштинскиот
центар за социјална работа на општините на град
Скопје за привремен старател на тужениот му е
поставен Борис Ношпал, адвокат од Скопје, истиот ќе
ги штити правата на тужениот се до неговото
Јавување пред судот или до правосилното окончување
на спорот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV П.бр.
3145/97.
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ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ
Пред овој суд е во тек постапка за утврдување на
право на сопственост потужбата на тужителот
Ресмије Амети против тужените Шахиновиќ Шахин од
Скопје и Халим Џеладин Фаредин од Скопје, со
непозната адреса.
Се повикува тужениот Халим Џеладин Фар един од
Скопје со непознато место на живеење да ср јави во
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да
достави своја адреса или престојувалиште или да
назначи свој полномошник.
До колку тужениот Халим Џеладин Фар един не
се јави во рок од 30 дена неговите интереси во постапката ќе ги штити привремениот застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи
на општините на град Скопје, се додека тужениот
лично или негов полномошник не ќе се појават во
судот
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX П бр
3245/97.
(1912)
ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРДИ
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за
утврдување на сопственост, по тужбата на тужителката Ката Данова од Кавадарци, ул."Крсте Мисирков"
бр 13, против тужениот Стојче СТОЈКОВ, со непознато
живеалиште.
Судот на тужениот му назначи привремен застапник, адвокатот Маја Китанова од Кавадарци, која
ќе ги застапува интересите на тужениот .
Се повикува тужениот да се јави во судот лично,
или преку полномошник во рок од 30 дена од
објавувањето на огласот.
Доколку во ОВОЈ рок тужениот и неговиот
полномошник не се појават во судот, привремениот
застапник ќе го застапува во постапката се додека
тужениот или неговиот полномошник не се појават
пред судот, односно додека органот за старателство не
го извести судот дека назначил старател.
Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр. 1070/97.
(1712)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред Основниот суд^ во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Мефаил Тахири од е
Пирок, против тужената Држава РМ, и Ѓеро Стојчески од е. Радиовце сега во СРЈ
Се повикува тужениот Ѓ ф о Спиро Стојчески од е
Радиовце, а сега со непозната адреса на СРЈ, да се јави
во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот
на објавувањето на огласот, или во истиот рок да
одреди СВОЈ полномошник. Во спротивно, преку
Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде
одреден привремен застапник КОЈ ќе го застапува до
правосилното завршување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 2/98.
(1711)
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка
за развод на брак по тужбата на тужителот Зурап
Сали од Тетово , ул."П.Гули" бр. 40, против тужената
Емрије Мухарем Сали од Тетово, а сега со непозната
адреса во СР Југославија.
Се повикува тужената во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
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да се Јави, во Основниот суд во Тетово, или пак
именува свој полномошник . Во спротивно, судот
преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе ио
постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините
интереси до правосилното окончување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово.
(1713)
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег.
бр. 2552/97, на регистарска влошка бр. 6-02001026-00006, го запиша во трговскиот регистар основањето на
трговец-поединец (ТП) со следните податоци: Превозник „Велкиз Превоз" ТП, Скопје, Драган Велко Горѓијевски, ул. „Методија Патчев" бр. 34, Скопје.
Дејности: 060502 - превоз на стоки во друмскиот
сообраќај.
Управител: Драган Ѓорѓиевски од Скопје, ул. „Методија Патчев" бр. 34.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2552/
97.
(18800)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 7122/97, на регистарска влошка бр. 1-186510-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето
на дејност во внатрешен трговски промет на Претпријатие за трговија, производство, шпедиција, маркетинг
и пропаганда „КАН" увоз-извоз ДОО - Скопје ул.
„Народен Фронт" бр. 33/50 - Скопје.
Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски
промет се проширува со 120311 - издавачка дејност.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
7122/97
(19796)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 7086/97, на регистарска влошка бр. 1-598710-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на
основач и лице на Претпријатие за производство промет и услуги „ВЕЛМАКО" експорт-импорт ДОО Скопје, ул Питу Гули бр. 70.
Кон претпријатието пристапува Велков Марко, а
истапува Белкова Марина.
Се брише Белкова Марина, а се запишува Велков
Марко како директор без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
7086/97.
(19797)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 7005/97, на регистарска влошка бр. 1-151439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената
на директор на „УРАНИА" ДОО Претпријатие за
сценско-музичка дејност и консалтинг, Скопје ул. Методија Митевски 8-6/7.
Се брише Васиќ Ѓорѓе се запишува Билјана Тодор о с ^ како нов директор.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
7005/97.
(19798)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 5630/97, на регистарска влошка бр. 1-297980-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на
Претпријатие за производство внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ВЕЛМАК" д.о.о. ул.
„Македонска Преродба" бр.45б, Скопје.
Дејности: 050100, 050201, 050301, 050302, 012511,
012513, 012515 , 012621, 012622, 012623, 012624, 012691,
012699.
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
5630/97.
(19799)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 6784/97, на регистарска влошка бр. 1-155220-0-0 го запиша во судскиот регистар истапувањето на
основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „БАРБА" ц.о. увоз-извоз Градски трговски центар
II кат локал бр. 11, Скопје.
Од претпријатието како основач истапува Јелица
Балиќ ул. „Невеска" бр. 4/2-9.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
6784/97.
(19800)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 4678/97, на регистарска влошка бр. 1-316210-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето
на дејност на Претпријатието за промет и услуги
„ШИК - ПРОМ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Востаничка"
бр. 5а, Скопје.
Дејности: 110903, 110904.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
4678/97.
(19801)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 6858/97, на регистарска влошка бр. 1-115750-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет на големо и мало, советување, посредување, застапство и производство, „ЏЕТ-СЕТ" ц.о. увоз-извоз«ул. „Козара" бр. 68
3/8, Скопје.
Се брише како директор Горан Георгиевски, а се
запишува Горан Андонов, директор.
Од Основниот суд Скоше I - С к о т е , Срег. бр.
6858/97.
(19802)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 6923/97, на регистарска влошка бр. 1-285880-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во
Претпријатието за трговија и услуги „ДВА-БРАТА"
ц.о. експорт-импорт е. Вујковци, Скопје.
Од претпријатието истапува основачот Бранко Милевски.
Се брише досегашниот застапник Бранко Милевски, директор без ограничувана, а се запишува како
нов застапник основачот Страшко Илиевски, директор без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
6932/97.
(19803)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 7216/97, на регистарска влошка бр. 1-392570-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на
Претпријатието за инженеринг, производство, промет
„СИМИС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Боро Менков" бр. За/
1-4, Скопје.
Претпријатие за инженеринг, производство, промет и туризам „СИМИС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Боро
Менков" бр. За/1-4, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
7216/97.
(19804)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 91/97, на регистарска влошка бр. 4-02000714000-0-3, ја запиша во трговскиот регистар промената
на сопственоста на акции Гипс и гипсени префабрикати „КНАУФ-РАДИКА" А.Д. ул. „8-ми Септември"
бб, Дебар.
Промена во споственоста на акции поради извршен
пренос на Гипс и гипсени префабрикати „КНАУФ РАДИКА" А.Д. ул. „8-ми Септември" бб, Дебар,
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 91/
97.
(«805)
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Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр.
578/97, на регистарска влошка бр. 1-03000654-000-03,
го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД,
Друштво за производство, промет и услуги Мил теке,
ЈТД, Иванова Ленка и др. Експорт-импорт, ул.„Индустриска" бб, Делчево.
Основачи се Иванова Ленка и Иванов Миле од
Делчево.
Дејности: 012615, 012614, 012613, 012621, 012622,
012623, 012699, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125,
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212,
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224,
070225, 070226, 070229, 110300, 070310, 070320, малограничен промет со соседните држави, застапување и
посредување во прометот со стоки и услуги, привремен извоз односно увоз на опрема под закуп, реекспорт.
Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените
обврски одговараат содружниците лично и неограничено, солидарно, со целиот свој имот.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 578/97.
(19025)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
566/97, на регистарска влошка бр. 6-03000642-000-01,
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец
Тимчо Андон Митев, тп, Општина Оризари.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
070122, 070123, 070126, 070128, 070129.
Одговара во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.
Овластен потписник е Тимчо Митев.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 566/97.
(19026)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
491/97, на регистарска влошка бр. 6-03000568-000-01,
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец
Банов Анѓел Коце, тп, ул.„4 Јули" бр.22, Радовиш.
Дејности: 070111 - леб, печиво, млеко и млечни
производи, 070112 - зеленчук, овошје и преработки,
070113 - месо, живина, риба и месни преработки,
070114 - разни животни продукти, алкохолни пијалоци
и производи за домашни погреби, 070121 - текстил и
конфекција, 070122 - обувки, кожа, гума и пластика,
070123 -* метални и електротехнички стоки, 070126 керамика, стакло и порцелан, 070127 - бои, лакови и
хемикалии, 070128 - книги, канцелариски материјал и
прибор, 070129 - тутун и други непрехрамбени производи, 070132 - друга трговија со мешовити стоки.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 491/97.
(19027)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
308/97, на регистарска влошка бр. 1-03000385-000-12,
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за градежништво и трговија на
големо и мало, увоз-извоз „ПРОМЕТ-ГРАДБА" Трајанов Атанас, Јованов Раде и Трајанов Славе, ЈТД,
ул.„Обрад Цицмил" бр.23, Радовиш.
Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060502,
0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122,
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129,
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214,
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226,
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, надворешна трговија, 070310 - надворешна трговија со прехранбени продукти, 070320 - надворешна трговија со
^прехранбени продукти, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на патници и стоки
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
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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 Трајанов Атанас - управител
без ограничување.
Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 308/97.
(19029)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
583/97, на регистарска влошка бр. 6-03000659-000-01,
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец
Виолета Димитар Петковска, тп, с.Доброво, Пробиштип.
Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014-0,
070140, 070150.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое
име, а за сметка на фирмата.
Во правниот промет со трети лица одговара лично
со целиот свој имот.
Овластен потписник и застапник е Петковска Виолета.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 583/97.
(19030)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
582/97, на регистарска влошка бр. 6-03000658-000-01,
го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Сузана Љупчо Нушева, тп, ул.,Јаким
Спиров" бр. 16, Пробиштип.
Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113,
070114, 07012, 070121, 070122, 070123; 070124, 070125,
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132,
07014-0, 070140, 07015-0, 070150.
Во правниот промет со трети лица, истапува во
свое име и за СВОЈ а сметка на фирмата.
Во правниот промет со трети лица, одговара лично
со целиот свој имот.
Овластен потписник и застапник е Нашева Сузана
од е. Горно Барбареве Пробиштип со л.к.бр.34676 и
м.бр.2606976499002 издадена од СВР Пробиштип, без
ограничувања.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 582/97.
(19032)
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр.
577/97, на регистарска влошка бр. 6-03000653-000-01,
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец
Тодор Никола Младенов Штип тп ул.„Енгелсова" 12/
30.
Дејности'070121, 070122, 070123, 070124, 070125,
070126, 070127, 070128, 070129.
Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично
со целиот свој имот.
Тодор Младенов - овластен потписник.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 577/97.
(19033)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 5993/97, на регистарската влошка бр. 110395-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената
на правен облик, седиште, основач и директор на
Претпријатието за трговија на големо и мало „КАРЛО" д.о.о. увоз-извоз ул. „Иван Милутинови*" бр. 6,
Куманово.
и
Новото седиште на фирмата е на ул. „Иван Милутинови^ 4 бр. 6, Куманово. •
Кон претпријатието пристапува Гиевска Бранка.
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Се брише Милан Здравковиќ, а се запишува Жаклина Гиевска, како нов директор.
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Срег бр.
5993/97
(19806)
i-O- I *
Основниот суд Ci^bnje I - СкопЈе, со решението
Срег бр 6846/97, на регистарската влошка бр 118902-0-0-0 ja запиша во судскиот регистар промената
на Претпријатието за производство, промет, угостителство, туризам и услуги „ВИС-^ОМЕРЦ" ц о Куманово
' *
'
^
Кон претпријатието пристапувааат Давидовска
Благица и Давидовски Борко
Се брише Талија Петковска, а се запишува Благица Давидовска
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр
6846/97
(198Q7)
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението
Срег бр 6150/97, на регистарската влошка бр 141717-0-0-0, ja запиша во судскиот регистар промената
на лице на Претпријатието за производство, трговија,
угостителство и туризам „КАЛИРИ" ц о експорт-импорт е Ваксинци, Куманово
Се брише Ридван Адеми, а се запишува Аднан Адеми како директор со неограничени овластувања
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр
6150/97
(19808)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението
Срег бр 5877/97, на регистарската влошка бр 164921-0-0-0, ja запиша во судскиот регистар промената
на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГУРУБИНЦА 2 В" ц о експорт-импорт
е Ваксинце, Куманово
Се брише Феми Аљиљи, се запишува Ваљсата
Аљиљи, како нов директор
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр
5877/97 ,
(19809)
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението
Срег бр 5282/97, на регистарската влошка бр 1-6350-0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Основното училиште „ФАИК
КОНИЦА" е. Слупчане, Општина Липково.
Се брише Ариф Зендели, а се запишува Муслија
Скендер, директор без ограничување
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Срег бр
5282/97
(19810)
Основниот суд СкопЈе $1 - Скопје, со решението
Срег. бр 7036/97, на регистарската влошка бр 1-4290-0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на
„ПОЛЕТ" - Претпријатието за професионално оспособување и вработување на инвалиди лица преку производство на пластична и картонска амбалажа со трговија акционерско друштвр во мешовита сопственост со
ЦО Куманово
Се брише Смиљковић Петко директор без ограничување
Се запишува ; Трајковски ^омќслав директор без
ограничување
- ?
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Срег бр
7036/97
(19811)
Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈС, со решението
Срег бр 6862/97, на регистарската влошка бр 162735-0-0-0, го запиша во судскскиот регистар прецизирањето на седиште, промена на основач, проширување на дејност во внатрешен тргове^! промет на Ус-
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лужно трговско претпријатие „САНИ - АС" ДОО
Експорт-Импорт е Горно Оризари Т Велес
Од 27.11 1997 год од претпријатието истапува Алија Авдовиќ од е Горно Оризари - Велес
' Дејност вб внатрешен трговски промет на претпријатието се проширува со 012511, 012512, 012513,
012514, 012515 , 012516, 012521, 012522, 012423, 012524,
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622,
012623, 012625, 012691, 012699, 090150
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, срег бр 6862/
97
*
(19812)
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението
Срег бр 5643/97, на регистарската влошка бр 123066-0-0-0, го запиша во судскскиот регистар прецизирањето на "седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен НТР и промена на директор на Услужно трговско претпријатие „АПОЛО" увоз-извоз
Велес ул Браќа Поп Јорданови бр 18
Кен претпријатието пристапува Данчо Крстевски
од Велес
Дејност во внатрешен промет се проширува со
060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 011721, 011722,
011723 , 011724, 011729, 011730, 011741, 011742, 011749,
090122, 090199, 090131, 090132, 090133, 090139, 090189,
110109, 110304, 110302, 1106020, 110903, 110905,070131,
080121, 080129, 080202, 080119
Дејноста во надворешен промет се проширува со
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги - меѓународен транспорт на стоки и на патници,
меѓународна дшедициЈа, меѓународни услуги на областа на транспортот, угостителски и туристички услуги,
реекспорт, консигнациона продажба
Се брише Горан Рангеловиќ, а се запишува Дончо
Крстевски како нов директор.
Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег. бр.
5643/97.
(19813)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението
Срег. бр. 6668/97, на регистарската влошка бр. 147096-0-0-0, ja запиша во судскскиот регистар промената на Приватната здравствена организација - ординација по општа стоматологиЈа „ПРОДЕНТАЛ" ГОСТИВАР, ул „ЈНА" бр. 69 Гостивар.
Од дејност во претпријатието се брише* 07022,
070223 , 070224, 070225 , 070250, 07012, 070123 , 070126,
070127, 070132, 110309, 110909, 0703, 070320, 09, 0901,
090110, 09012, 090122, 090123, 09018, 090181, 090182
Дејноста се проширува со- 13014, 130140.
Основниот суд Скопје I -СкопЈе, Срег. бр. 6668/97.
(19814)
Окружен стопански суд Скопје I - СкопЈе, со решението Срег. бр 11446/92 на регистарска влошка бр
1-24214-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатие за производство и промет на
големо и мало увоз-извоз „ИКОМ КОМЕРЦ" ц.о.
ул.„Булевар АВНОЈ" бр.88/2-1.
Дејности: 011941, 011949, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211,
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 076250,
060501, 060502 , 060503, 110309, 110909, 090202, 110301,
070310, 070320
Во правниот промет со трети лица претпријатието
има неограничени овластувања Директор на претпријатието е Ку куноски Горан со неограничено овластување Во правниот промет со трети лица за обврските
сторени одговара во свое име и за ceoja сметка, со
целосна одговорност
Окружен стопански суд СкопЈе I - СкопЈе, Срег
бр 11446/92
(19301)
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Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението
Трег бр. 2453/97 на регистарска влошка бр 602000951-000-06, го запиша во трговскиот регистар
основањето на трговецот поединец Авто превозник
Трговец поединец „ВИКТОР АМ" ТП, Скопје Тони
Петруш Трпковски ул.„Арсо Мицков" бр.21 СкопЈе.
Дејност. 060602.
Управител Тони Трпковски од СкопЈе ул.„Арсо
Мицков" 21.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое
име и за своЈа сметка, а за обврските со целиот свој
имот
Од Основниот суд Скоте I - Скоте, Трег. бр. 2453/
97
(19302)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2446/97 на регистарска влошка бр. 6-020094000-07, го запиша во трговскиот регистар основањето
на Авто такси ТП „БЕСАРТА" Трговец поединец Исни Шабан Адеми Гостивар е ЧаЈле
Дејност. 060602
Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за СВОЈ а сметка.
За обврските сторени према трети лица, трговецот
поединец одговара лично, со целиот СВОЈ имот.
Управител без ограничување на фирмата е лицето
Исни Адеми од Гостивар С.ЧаЈле.
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр. 2446/
97
'
(19303)
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението
Трег. бр. 2501/97 на регистарска влошка бр. 602001041-000-06, го запиша во трговскиот регистар
основањето на трговецот поединец Авто превозник
Трговец поединец „ЧЕДИЌ - 97 " ТП, ул. 158 бис
бр.26 Скопје
:
Дејности: 060602, 060501, 060502.
Управител ХусешГШаќир Беќир од Скопје, ул. 158
бис бр 26 СкопЈе.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое
име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот. i
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр. 2501/
г
97.
(19304)
Основниот суд СкоцЈе Ј - СкопЈе, со решението
Трег. бр. 2573/97 на "регистарска влошка бр. 602001044-000-01, го запиша во трговскиот регистар
трговецот поединец колонијал „БАНАНА" ТП Тетово Шаип Абдулгафур ХаЈрулаи ул.„Гоце Стојчевски"
бр 16
Дејност. 070114.
За управител на претпријатието се предвидува лицето Шаип Абдулгафур ХаЈрулаи од Тетово.
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 превземени во текот на работењето одговара ТП
Шаип Абдул гафур ХаЈрулаи лично со целио СВОЈ имот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2573/
97
(19305)
Основниот суд СкопЈе I
Скопје, со решението
Трег. бр. 2513/97 на регистарска влошка бр. 602001032-000-09, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ТП „ОСКАР" сендвичара на Милевска
Томислав Силвана ул „БлагоЈ Горев" бр 106 Велес
Дејност: 080129

4 февруари 1998

Во правниот промет со трети лица настапува во
свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица одговара лично со целиот СВОЈ имот.
Како овластено лице за застапување во правниот
промет е Милевска Силвана, управител без ограничување
Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег. бр. 2513/
97.
(19306)
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението
Трег бр 2508/97 на регистарска влошка бр. 602000983-000-01, го запиша во трговскиот регистар
уписот на ТП Колонијал ТП „ПОБЕДА" Јанчевски
Чедомир Славко е Јегуновце Тетово.
Дејност: 070114.
ТП во правниот промет истапува во свое име и за
своЈа сметкава за сторените обврски одговара со целиот СВОЈ имот и средства.
Јанчевски Славко - управител без ограничување.
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 2508/
97.
(19307)
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението
Трег. бр. 2430/97 на регистарска влошка бр. 602001057-000-06, го запиша во трговскиот регистар
основањето на Трговецот поединец за автотаксиста
„БЛЕРИМ" ТП Блерим Рамазан Таири ул.„М. Симов с к и " 76 Гостивар.
Основачот на трговецот поединец е: Блерим Таири
од Гостивар, ул.„М. Симоновски" 76.
Дејност: 060602.
За овластувањата во правниот промет, трговецот
поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за
обврските одговара со целиот свој имот.
Блерим Таири - управител без ограничување.
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр.
2430/97.
(19308)
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението
Трег бр. 2472/97 на регистарска влошка бр. 602001005-000-01, го запиша во трговскиот регистар
основањето на трговецот поединец за промет на мало
ТП Орце Мите Ѓорѓиовски „АЈ1АБАК - ПРОМ" Ранковце е. Псача.
Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070122,
070123, 070129.
Трговецот поединец во правниот промет истапува
во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица трговецот поединец одговара лично со целиот
свој имот
£
Управител на трговецот поединец е Орце Ѓорѓиевски.
Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег. бр. 2472/
97.
(19309)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2417/97 на регистарска влошка бр. 602001038-000-01, го запиша во трговскиот регистар
уписот на трговецот поединец на ТП „ЕКОНОМСКИ
ЦЕНТАР" книжара на Стојанов Ѓорѓи Никола
ул.„Ацо Аџи - Илов" бр. 19 Неготино.
Дејност: 070128.
ТП во правниот промет истапува во свое име и за
своја сметка.Во правниот промет со трети лица, трго*
вецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.
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За обврските превземени во правниот промет ТП
одговара лично со целиот СВОЈ имот
СтоЈанов Ѓорѓи Никола - управител без ограничување
Од Основниот суд СКОИЈС I - СКОПЈС, Трег бр 2417/
97
(19310)
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението
Трег бр 6927/97 на регистарска влошка бр 1-60984-00-0, ja запиша во трговскиот регистар промената на
фирма, седиште, основач, проширување на дејност и
промена на лице на Градежното трговско претпријатие „СИГУРНОСТ 95" увоз-извоз д о о Скопје
ул „Козле 2" бр 74
Со одлука од 01 12 1997 год се менува називот и
седиштето на претпријатието па новиот назив ќе биде
Производно трговско претпријатие „ГХС" д о о експорт-имнорт Скопје, ул „Душан Тацковиќ" бр 33 Скопје Како оснивач истапува Драган Нешкоски од Скопје, а пристапува лицето Шиме Николовски од Скопје
Дејности 012612, 012612, 012621, 012622, 012623,
012610, 01269, 012699, 012820, 012830, 013400, 110303,
080201, 080202, 120363
Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет
Се брише Драган Пешкоски од Скопје, директор
на прети риЈ ати ето овластување неограничено
Се запишува Николовски Шиме со неограничени
овластувања
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг бр 6927/
97
'
(19311)
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за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за трговија, производство и услуги „Руди Ројал", увоз-извоз со п о. ул. „Вера Которка" бр 6 Кочани
Досегашното име Сим - комерц претпријатие во
приватна сопственост за трговија на големо и мало
увоз-извоз со п о Кочани, ул ,Димитар Влахов" бр 36
се менува и гласи Претпријатие во приватна сопственост за трговија, производство и услуги Руди РоЈал,
увоз-извоз со п о Кочани, ул „Вера Которка" бр 6
Досегашниот основач Mapnja Милосиева истапува
од претпријатието отстапувајќи му ги основните и обртните средства на новиот основач Зоран Ѓорѓиев, КОЈ
ги прифаќа основните и обртните средства без надомест од 1 декември 1997 година
Дејности 011941, 011949, 013021, 013022, 013050,
013121, 090121, 090122, 090123 , 090124, 090129, 090131,
090132 и 090139
Досегашниот директор Марија Тодор Милосиева директор на претпријатието, го застапува претпријатието без неограничени овластувања во внатрешниот
и надворешниот трговскиот промет се брише, j i се запишува Зоран Константин Георгиев, директор на
претпријатието, го застапува претпријатието--во внатрешен и надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања
Од Основниот суд во Штип, Срег бр. 1155/97
(19707)

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр
1158/97, на регистарска влошка, бр 1-6950-0, ги запиша во судскиот регистар организационите промени во
Производно, услужно, трговското претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ТЕА - ТРЕНД" п о РадоОсновниот суд СКОПЈС I - СКОПЈС, со решението виш, Булевар „Александар Македонски" бр 1/15
Срег бр 6213/97 на регистарска влошка бр 1-66355-0Се брише досегашниот назив и седиште Услужно,
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на ди- трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз
ректор на Претпријатието за транспорт, услуги вна- „ГЛОРИЈА ПРОМ" п о Радовиш, ул „Борис Кидрич"
трешен и надворешен промет „КОМПАНИЈА МАК - бр 18
МАР" д о о експорт-импорт ул „Илинденска" бр 48
Новиот назив и седиштето е Услужно, трговско
СкоиЈе е Марино
претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ТЕА
Се брише досегашниот Драги Каровски, а се запи- ТРЕНД"
п о Радовиш, Булевар „Александар Макешува Андријана Мадиќ како нов директор
донски" бр 1/15
Од Основниот "суд Скопје I - Скопје, Срег бр
Се брише Славица Карпузова, од Радовиш, со нео6213/97
(19313)
граничени овластувања, а се запишува ИлиЈа Дукоски
од Радовиш со неограничени овластувања
Основниот суд Скопје 1 - СконЈе, со решението
Истапува Ванчо Карапузов од Радовиш, а пристаСрег бр 5900/97 на регистарска влошка бр 1-60610-0- нува ИлиЈа Дукоски од Радовиш
0-0, ja заниша во судскиот регистар промената на диДејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,
ректор на Претпријатието за производство и трговија
070122
, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128,
,,ПЕГАСУС - ТРАДЕ" д о о увоз-извоз ул „Васил
070129 , 070132 , 070140, 070150, 070221, 070212, 070213,
Горгов" бб (ТЦ Капиштец) СконЈе
070214, 070219 , 070221, 070222 , 070223, 070224, 070225,
Се брише Елена Му канова, а се запишува Нада 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 070260, Q80190,
Муканова како нов директор
080201, 110309, 110903, 070310, 070320, 090120, 090121,
090122 , 090123 , 090124, 090130, 090139, 090132, 090201,
Од Основниот суд СКОИЈС I - СКОПЈС, Срег бр
4
5900/97
'
(19314) 090209, 060502, 110309, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција и складирање
на стоки, агенциски услуги во транспортот, посредуваОсновниот суд СкоиЈе I - Скопје, со решението ње и застапување во прометот на стоки и услуги, конСрег бр 5988/97 на регистарска влошка бр 1-8800-0- сигнации, во прометот и комисиони
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на
Од Основниот суд во Штип, Срег бр 1158/97
Претпријатието за производство и промет „ЕУРО(19708)
ГРАНД" увОз-извоз ц о ул „Мирче Ацев" бр 1 КаваОсновниот суд во Штип, со решението Срег бр
дарци
1139/97, на регистарска влошка, бр 1-2755-0, го запиСе брише Грнев Тони, а се заииушува Грнева Марша во судскиот регистар дополнувањето на дејности
гарита ^ к о д и р е к т о р без ограничување
на Приватно, производно, услужно и трговското претОд Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр
пријатие на големо и мало, увоз-извоз „МАКЕДОН5988/97
(19315)
СКИ БИСЕР" п о Радовиш ул „ 15 Корпус" бр 20
Дејности 01304, 013041, 013042, 013043, 013200,
Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 020140
1155/97, на регистарска влошка бр 1-10203-0, ја заниОд Основниот суд во Штип, Срег бр 1139/97
ша во судскиот регистар промената на името, седи(19709)
штето, основачот, проширување на дејност на лицето
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Основниот суд во Штип, со решението Срег бр
1166/97, на регистарска влошка, бр 1-264-0, го запиша
во судскиот регистар усогласувањето на законот за
основно образование на Основното училиште „Св Кирил и Методиј" с.Дабиља, општина Струмица
Стар назив: Основно училиште „Св. Кирил и Методиј", нов назив Централно основно училиште „Кирил
и МетодиЈ" е Дабиља, општина Струмица.
Од Основниот суд во Штип, Срег бр. 1166/97
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд во Битола со решението Ст бр
101/97 од 17X11 1997 година према должникот АД за
осигурување "ТАМ" - Битола отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Симеон
Шопов, судиЈа ца Основниот суд во Битола, а за стечаен управител Поповски Андреја од Битола, ул
"Климент Охридски" бр 24
Со денот на отворањето на стечајната постапка
им престануваат правата на работоводниот орган,
застапникот како и на органот на управување на
должникот и тие функции преминуваат врз стечајниот
управител
Од Основниот суд во Битола
(1787)
Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со
решение на' QBOJ суд И Ст бр 383/96 од 26 XI 1997 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот
должник1' Претпријатие за трговија и услуги "Ерби
Комерц" експорт-имрорт, Скопје со седиште на
ул "Петар Манџуков" бр 26 и број на жиро сметка
40100-6,Q1-334038
По правосилноста на ова решение стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
при Основниот суд Скопје I - Скопје
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(1403)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението'<3т.бр 68/96 од 13 X1 1997 година е отворена с т е ч а ј постапка над должникот ПП "Импекс
Комерц" ЗД/Скопје, бул "АСНОМ" бр 30/1-8
За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија
п р и ОВОЈ с у д

За (Стечаен управник е одреден Ѓорѓи Божиновски
од Скопје, ул "Ленинова" бр. 63/II-7,телефон 132-289
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да41 и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
дс!-стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 12 И 1998 година, во 9,00 часот, во
барака бр 4, соба број 8 во ОВОЈ суд
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(1405)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението III Ст бр 75/97 од 13 X 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Никита"
од Qconje, ул "Маџари" бр 61
За стечаен судија е одреден Драган Николовски,
судија при овој суд
За стечаен управник е одреден Илија Ристески од
Скопје, ул "Волгоградска" бр 4/3/4,телефон 377-254
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Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 11 II 1998 година, во 11,05 часот, во
барака број 4, соба број 4 во ОВОЈ суд
Од Основниот суд Скопје И - Скопје
(1406)
Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со
решението Ст бр 84/97 од 13 ХЛ997 година е отворена
стечајна постапка над должникот ПТУ "ДЕ ГА" од
Скопје, ул "Бистра" бр 31
За стечаен судија е одреден Драган Николовски,
судија при овој суд
За стечаен управник е одреден Илија Ристески од
Скопје, ул "Волгоградска" бр 3/4/4,телефон 377-254
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 11 II 1998 година, во 11,10 часот, во
барака 6poj 4, соба број 5 во ОВОЈ суд
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(1407)
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со
решението Ст бр 353/97
од 09X11 1997 година е
отворена стечајна постапка над должникот ПТП
"Етудмант" од е Здуње - Гостивар
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Неџмедин Таравари,
дипломиран економист, вработен во ОП "Горни
Полог" - ГостиварСе повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 12 И 1998 година, во 12,00 часот, во
сала II во ОВОЈ суд
Од Основниот суд во Гостивар
(1447)
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со
решението Ст бр.47/96 од 29.V.1997 година е отворена
стечајна постапка над З С З "Злате Малакоски" од е
Богдево - Гостивар.
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одреден Јане Бибоски,
дипломиран правник, ул "Бранко Станоевиќ" бр 6,
Гостивар
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на ОЗ III 1998 година, во 12,00 часот, во
соба број 54 во овој суд
Од Основниот суд во Гостивар
(1448)
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст бр 341/96 од 27 X1 1997 година е отворена
стечена постапка над П П "Светлост" од Гостивар
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
судија при овој суд
За стечаен управник е одреден Јане Бибоски,
дипломиран правник, ул "Бранко Станоевиќ" бр 6
Гостивар
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
дош о в т е према стечајниот должник без одла1 ање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 12 II 1997 година, во 8,00 часот, во соба
број 54 во ОВОЈ суд
Од Основниот суд во Гостивар
(1449)
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со
решението Ст бр 355/97 од 09 XII 1997 година е отворена стечајна постапка над Приватно трговско
претпријатие "Марчело комерц"
од е Маврови
Анови - Гостивар
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
судија при ОВОЈ суд
За стечаен управник е одреден Јане Бибоски,
дипломиран правник, ул "Бранко Станоевиќ" бр 6,
Гостивар
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
сс закажува на 12 II 1998 година, во 10,30 часот, во
сали* II во овој суд
Од Основниот суд во Гостивар
(1451)
Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст бр 115/96 година од 19 1 1998 година е
отворена стечајна постапка над П П П З С З "Вардар", е
Нивичино, но истата не се спроведува поради немање
о1 ворена стечајна постапка над П П П З С З "Вардар", е
Пивичино, но истата не се спроведува поради немање
на имо! на должникот, и стечајната постапка над
П Ш П С З "Вардар - е Нивничино се заклучува
Доверителите можат да го напаѓаат погоре
наведено и) решениЈе со жалба преку Основниот суд
во С Iрумица до Апелациониот суд во Штип во рок од
IS дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ"
Но правосилноста на решението должникот ќе се
брише од pel истарот на претпријатијата
Од Основниот суд во Струмица
(1452)
Со решението Сг бр 420/97 од 19 1 1998 1одина е
о | ворена стечајна постапка над Г П У З "Илина-95" Радовиш но истата не се спроведува поради немање на
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имот на должникот и стечајната постапка на ГПУЗ
"Илина-95 - Радовиш се заклучува
Доверителите можат да го напаѓаат погоре
наведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ"
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од регистарот на претпријатијата
Од Основниот суд во Струмица
(1453)

Со решение Ст бр 3/96 од 09 1 1998 година,
стечајната постапка над АДМС Д И Ј О С Д О О "Тапетарпја" - Струмица, привремено се запира за период
од 12 месеци од правосилноста на ова решение
А ДМ С ДИТОС Д О О "Тапетарија"-Струмица,
продолжува да работи
Одборот на доверители формиран со решение
Ст бр 3/96 од 21 X 1997 година, веднаш да формира
Управен одбор како орган на управување на
претпријатието и ги одреди лицата на кои ја доверува
организацијата и застапувањето на претпријатието
Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе
програма за финансиска и сопственичка трансформација и истата да биде доставена до судот за свикување
на рочиште
Од Основниот суд во Струмица
(1454)
Основниот суд во Битола со решението Ст бр
489/97 од 19 I 1998 година над П П "Фарина", ул
"Гдвард Кардељ" бр 10/10, Битола, отвори стечајна
пос I анка но не Ја спроведе и Ја заклучи
Од Основниот суд во Битола
(1455)
Основниот суд во Штип објавува дека се заклучува
стечајната постапка над стечајните должници со решенијата Ст бр 177/96 од 18 IX 1997 година над ПТУ
"Венера" - Свети Николе, Ст.бр 202/96 од 18 IX 1997
над П П П У "Милигон" - Свети Николе, Ст бр 218/96
од 18 1X 1997 година над П П П "Валери" - Свети
Николе, Ст бр 14/97 од 18 1X 1997 година над П П
"Армани" - Свети Николе, 34/97 од 18 IX 1997 над ТП
"Мако" - Свети Николе, Ст бр 52/97 од 18 IX 1997 над
ПТУ "Су-та" - Свети Николе, Ст бр 237/96 од
18 IX 1997 година над П Т П "Кодан" - Свети Николе
По правосилноста на решението стечајните
должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип
Од Основниот суд во Штип.
(1456)
Основниот суд во Штип објавува дека се заклучува
стечајната постапка над стечајните должници со решенијата Ст бр 120/97 од 18 IX 1997 година над Т П
"Боро Комерц" - Пробиштип, Ст бр 53/97 од
18 1X 1997 над П П С "Нешо" - Пробиштип, Ст бр
30/96 од 18 1X 1997 година над П П С "Роки" Пробиштип, Ст бр 35/97 од 18 1X 1997 година над
П П У П "Бомил" - Пробиштип, 5/97 од 18 IX 1997 над
Г1УТП "Пако Тренд" - Пробиштип
По правосилноста на решението стечајните
должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип
Од Основниот суд во Штип
(1457)
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Основниот суд во Штип обавува дека се заклучува
стечајната постапка над стечајните должници со решенијата: Ст.бр. «165/96 од 19.IX.1997 година над ПГП
"Бордон" - Штип, Ст.бр. 128/97 од 18.IX 1997 над ТП
"Текстил промет" - Штип, Ст.бр.62/97 од 22.IX.1997
година над ТП "Беатрик" - Штип, Ст.бр. 166/96 од
18.IX.1997 година над ТП "Мартин-93" - Штип, 86/97
од 19.IX.1997 над ППУТ "Бонита"' - Штип.
По правосилноста на решението стечајните
должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.
Од Основниот суд во Штип.
(1458)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.56/97 од 20.1.1998 година е отворена
стечајна постапка над должникот ПТП "Саки 95" од
Кавадарци, ул. "Добри Даскалов" бр.7.
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
п р и ОВОЈ с у д .

За стечаен управник е одреден Љупчо Стојанов од
Кавадарци, ул."Глигор Прличев" бр. 41.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 26.11.1998 година, во 8 часот, соба број
2 6 в о ОВОЈ с у д .

Од Основниот суд во Кавадарци.

(1460)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решение Ст.бр.116/96, од 21.1.1997 го дина,стечајната
постапка над стечајниот должник ШТИП "Гадафитранс" од Неготино, отворена со решение на
Окружниот стопански суд - Скопје, Ст.бр. 1722/94 од
06.11.1995 година, ја заклучува.
По правосилноста на решението стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр.41630-601-34532, што се води при З П П Експозитура
- Неготино.
Примерок од решението да се објави во "Службен
весник на РМ" на огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1461)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
81/97 од 29.XIL1997 година објавува дека е отворена
стечајна постапка, и истовремено заклучена над стечајниот должник 3 3 ! "Пролетер Шивец", ул."Моша
ПИЈ аде" бб.
Од Основниот-суд во Кавадарци.
(1462)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
327/96 од 12.1.1998 година ја заклучува стечајната
постапка над стечајниот должник ПТИ "Алек",
Кавадарци, ул."Крсте Мисирков" бр.35.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1463)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
155/96 од 12.1.1998 година објавува дека ја заклучува
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стечајната постапка над стечајниот должник ПТУП
"ИнтертреЈд", ул."Иво Лола Рибар" бр. 14.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1464)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
163/96 од 12.1.1998 година ja заклучува стечајната
постапка над стечајниот должник ПП "Текстил
комерц" од Кавадарци ул."Индустриска" бб.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1465)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
177/96 од 12.1.1998 година ја заклучува стечајната
постапка над стечајниот должник ПП "Поглед
Алина", ул "Гоце Делчев" бр. 3/14, Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1466)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
264/96 од 12.1.1998 година објавува дека е отворена
стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТП "Александруа Комерц", ул."7
Септември" бб, Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1467)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
109/96 од 12.1.1998 година, е заклучена стечајната
постапка над стечајниот должник ПП "Мари",
Кавадарци, ул."Бел Камен" бр. 11.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1468)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
39/96 од 08.1.1998 година ja заклучува стечајната
постапка над стечајниот должник ПП
"БоСнабдител", ул."Балканска" бр. 11, Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1469)
Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр.
165/96 од 22.XII.1997 година ja заклучува стечајната
постапка над стечајниот должник ПП "Сопот
Промет", е. Сопот- Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1470)
Со решение на Окружниот стопански суд во
Скопје ГУ.Л.бр. 295/96 од 13.V.1996 година ја заклучува ликвидационата постапка над ПППУ "Си-Го-95"
ц.о. експорт-импорт - Неготино, ул."Индустриска" бб.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1472)
Основниот суд во Кавадарци со решението Л.бр.
337/96 од 16.XII.1997 година ja заклучува ликвидационата постапка над ликвидациониот должник ПП
"Канго Шпед" - е. Тимјаник-Неготино.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1473)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.121/97 од 16.1.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Прехрана"
од Богданци.
За стечаен судија е одредена Мицева Марика, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Лисичков Томе од
Богданци, ул "Крушевска" бб,телефон 034-81-811.
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"
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до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 9,00 часот, во
соба број 29 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1489)
Основниот суд СкопЈе II - СкопЈе, објавува дека со
решението Ст.бр.1196/96 од 24.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Преспа
Комерц" од Скопје, ул. "3-та Македонска бригада" бб
За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судија
п р и ОВОЈ с у д .
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По правосилноста на решението должниците да
се избришат од регистарот на претпријатија при
Основниот суд Скопје I - Скопје
|
Од1 Основниот суд во Куманово.
ј( 1504)
Основниот суд во Куманово објавува дека со
решението Ст.бр. 54/96 ПТТ "Атма-Комерц", ул
"Титова Митровичке бр. 6/3-2, Куманово, 1 Ст бр.
42/96 ППТГМ "Миц-Промет", ул. "Доктор Рибар" бр.
32 - Куманово и Ст бр. 32/96 ПНВПГМ "Виа-Турс",
ул "БаЈрам Шабани" бр 6 - Куманово, е заклучена
стечајната постапка над стечајните должници
По правосилноста на решението должниците да
се избришат од регистарот на претпријатија при
Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Куманово.
(1505)

За стечаен управник е одреден Костов Коста од
Скопје, ул "Хо Ши Мин" бр. 266,телефон 271-188
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
Основниот суд во Куманово објавува дека со
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" решението Ст.бр. 55/96 П П "Пецко", ул 'Тоде Думба"
бр 68-1/15, Куманово, Ст.бр 33/96 "ПОП", ул.
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
"Славиша
BajHep" бр 8 и Ст бр. 51/96 "Вирџинија", ул.
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
"Моша ПИЈ аде" бр 1 - Крива Паланка, е заклучена
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања стечајната постапка над стечајните должници.
По правосилноста на решението должниците да
се закажува на 23 11.1998 година, во 8,50 часот, во
се
избришат
од регистарот на претпријатија при
соба број 6 во ОВОЈ суд.
Основниот суд Скопје I - СкопЈе.
Од Основниот суд СкопЈе II - Скопје.
(1477)
Ос Основниот суд во Куманово
(1506)
Основниот суд во Велес, објавува дека со
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со
решението Ст.бр.54/96 од 18.XII.1997 година е отворешението Ст.бр 325/97 од 27X1.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие
рена стечајна постапка над должникот П П "Мари
"МГВ-ЛТД" од Велес, ул. "Моша Пијаде" б б
импекс" од Гостивар
За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судиЈа
За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска,
п р и ОВОЈ с у д
судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одредена Стојковска Роза,
За стечаен управник е одреден Неџмедин Таравари,
дипломиран економист од Велес, ул "БлагоЈ Ѓорев"
дипломиран економист, вработен во ОП "Горни
бр 73/7,телефон 32-492.
Полог" - Гостивар
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
да
ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
објавувањето
на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
до
стечајниот
совет со пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање
Рочиште за испитување на пријавените побарувања долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување ка пријавените побарувања
се закажува на 12.11.1998 година, во 11,00 часот,соба
се закажува на 12.11.1998 година, во 12,15 часот, сала II
б р ОЈ 5 в о ОВОЈ с у д .

Од Основниот суд кво Велес.

(1493)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решенијата Ст бр 84/96 над ПТП "Оаза" - е Удово,
Ст бр 98/96 над ПТ "Електросервис" - е Пирава, Ст
бр 45/96 над ПП "Југодент" - Валандово, Ст бр 75/96
над ТУПГМ "Боо-Мак" - е Јосифово, Ст бр 55/96 над
ПП "Удовчанка", е Удово, Ст бр 178/96 над П П "Дена
- Комерц" од Валандово, е заклучена стечајната
постапка над овие претпријатија.
По правосилноста на решенијата, претпријатијата
ќе се бришат од регистарот на претпријатија, што се
води при Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе
Од Основниот суд во Гевгелија
(1494)

в о ОВОЈ с у д .

Од Основниот суд во Гостивар.

(1521)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со
решението Ст.бр 9/96 од 26.1 1998 година, на А Д
"Југотутун" - Охрид закажува рочиште за изјаснување
и гласање на доверителите за програмата за
финансиската и сопственичката трансформација, на
27.11 1998 година во 13 часот.
Доверителите можат да гласаат и по писмен пат
со поднесок што го потпишал овластен застапник на
доверителот
Од Основниот суд во Охрид.
(1522)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со
Основниот суд во Куманово објавува дека сс решението Ш.Ст.бр. 763/96 се отвора постапка за
решението Ст бр 20/96 "Амаро-Компани", уп "Мало- присилно порамнување над стечајниот должник
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет
тино" бр 5, Куманово, Ст.бр 43/96 "Рудпром", ул
"Титова Митровичке бр 1 - Куманово и Ст.бр 24/96 "Интервлат" - Ц.О. - Скопје со седиште на ул."Иван
"Феро", ул "Пионерска" бр.19 - Куманово'.е заклучена > Милутиновиќ" бр.-36 и жиро сметка 40106-601-42814'
со неговите доверители.
стечајната постапка над стечајните должници
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Плаќањето на долговите од страна на должникот
спрема доверителите да се изврши во рок од шест
месеци во висина од 100% од побарувањата сметано од
денот на одобреното присилно порамнување.
Се закажува рочиипе за склучување на присилното порамнување со доверителите на стечајниот
должник и гласање по предлог за присилно порамнување на ден 17.11.1998 година во 10,30 часот во соба
б р . 4 4 н а ОВОЈ с у д .

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на
огласната табла во судот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(1663)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решението Ст.бр.1224/97 од 16.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "ФИЛА МС"
Претпријатие за меѓународна шпедиција ДОО од
Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр.37.
За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска,
судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од
Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68ЛУ,телефон 417-488.
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 24.11.1998 година, во 8,05 часот, во
соба бр ОЈ 44 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје I - Gconje
(1666)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.82/97 од 20.1.1998 година, стечајната
постапка над стечајниот должник ТП "Васпром", од
Кавадарци, отворена со решението на Основниот суд Кавадарци, Ст.бр. 82/97 од 26.XI.1997 година, се
заклучува
Пјо правосилноста на решението, стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
што се во дц при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр. 41620-601-16114, што се води при З П П Експозитура - Кавадарци.
Примерок од решението се објавува во "Службен
весник на РМ" и Огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1714)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст бр.8/97 од 20.1 1998 година, стечајната
постапка над стечајниот должник ПТУ "Еца-транс",
од Кавадарци, отворена со решението на Основниот
суд - Кавадарци, Ст.бр. 8/97 од 18.XII.1997 година, се
заклучува
По правосилноста на решението, стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
што се води при Основниот суд СКОПЈС I - СкопЈе, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр 41620-601-46582, што се води при З П П Експозитура - Кавадарци.
Примерок од решението се објавува во "Службен
весник на РМ" и Огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1715)
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.232/96 од 22.1.1998 година, стечајната
постапка над стечајниот должник ПГП "Силвер
компани" од Кавадарци, отворена со решението на
Окружниот стопански суд - Скопје, Ст.бр. 987/95 од
05.XII.1995 година, се заклучува.
По правосилноста на решението, стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр 41620-601-40344, што се води при З П П Експозитура - Кавадарци.
Примерок од решението се објавува во "Службен
весник на РМ" и Огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1716)
Основниот суд во Прилеп, објавува дека со
решението Ст.бр. 190/97 од 14.1.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Комнет
Ен компани" од Прилеп, ул. "15-ти Корпус" бр.122 со
жиро сметка број 41100-601-24716.
За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска,
судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одредена Цене Неделкоска,
дипломиран економист од Прилеп, ул."Методија
Патчев" бр. 105,телефон 24-194.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања на стечајниот совет со поденсок во два
примероци со докажите и вирманската уплатница со
такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците
да ги измират своите долговите без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 30.111.1998 година, во 13,00 часот, во
судница бр.7 во Основниот суд во Прилеп.
Од Основниот суд во Прилеп.
(1717)

Основниот суд во Битола, со решението ст.бр.
139/97 од 26.IX.1997 година, над ПП "Картал Комерц",
Ресен отвори стечајна постапка но не се спроведе и се
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(1718)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со
решението Ст.бр.309/97 од 08.XIL1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "Фифи Компани" од е. Долно Палчиште, Тетово.
За стечаен судија € одреден Никола Ристоски,
судија при ОВОЈ суд.
За стечаен управник е одреден Азис Селами од е.
Горно Седларце.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со 'пријава во два примероци со
докази Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 10.111.1998 година, во 9,30 часот, во
соба бр ОЈ 7/1 во овој суд.
Од Основниот суд во Тетово.
•
(1719)
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Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението ст.бр. 15/97 од 23.1.1998 година привремено
се запира стечајната постапка над АД, "Македонија"во стечај, е. Кукуречани - Неготино,за период од 12
месеци oft правосилноста на ова решение.
АД'"Македонија",с.Кукуречани-Неготино продолжува со работа";. .
Одборот iHa /доверители веднашда формира
Управен одбор како орган на управување на
претпријатието и да ги определи лицата на кои им го
доверува организирањето на застапувањето на
претпријатието должник.
>. Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе
програма з;а финансирање и сопственичка трансформација, и ја достави до судот з а ' определување на
:
-рочиште .за прифаќањето на програмата.
,
Од'.(DcHOBHHbT суд во Кавадарци.
, (1766)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението на овој суд Ст.бр. 73/96 од 23.1.1998 година
го одобри присилното порамнување на должникот
Водостопанско прерпирјатие "Тиквешко Поле':! Ц О Кавадарци со седиште на ул."Илинденска" бр. 25 и
неговите доверители'со следната содржина:
' ' Должникот Водостопанко претпријатие "Тиквешко/Поле"/ЦО - Кавадарци, должен е да ги-исплати
обврските) према доверителите 100% без камата во
рок од,'-три родини сметано од денот на одобреното
присилно'порамнување. Ова порамнување- има правно
дејство и према доверителите чии побарувања ставале
за .наплата до 23.1.1998 година иако не учестув^ле во
постапката за присилно порам нување како и/према
доверителите' кои 'учествувале во постапката за
присилното .порамнување, а нивнаите побарувања се
оспорени доколку дополнително истите бидат утврдени. Извршните-исправи и други одлуки кои -имаат
СВОЈСТВО наизвршни- исправи/ а кои се однесуваат на
побарувајќи према должникот можат да се извршат
само, под услов на ова порамнување.
.Ова решение има сила на извршна исправа.
Се' запира/ стечајната 1 постапка над стечајниот
должник' Водостопанско, претпријатие "Тиквешко
Поле" ЦО -''Кавадарци, поведена по пријава на
Заводот'ha платен • промет на..РМ - Експозитура Кавадарци со 'решение Ст.бр.456/94 од 07.111.1995
година, v
'V ' ч
• >
; ''За ВД директор на ВодОстопнското претпријатие
"Тиквешка Поле" Ц О - кавадарци се назначува
лицето Грков Перо, дипл.правник.
. л ' Од Основниот суд во Кавадарци.
(1767)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст".бр.'174/96 од 28.1.1998 година, стечајната
постапка, пад Стечајниот должник ГШ - "Херт" од
Кавадарци,' отворена со решението на Окружниот
стопански суд' - .Скопје, Ст.бр. 1369/95 од, 13.V.1995
година, се заклучува.
'•Но правосилноста на решението, стечајниот
должник,да <се брише од регистарот на претпријатија
што се' води -при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да пастане:гаснење на жиро сметката на должникот
бр. 41620-601-28645, што се води при ЗПГ1 Експозитура - Кавадарци.
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Примерок од решението се објавува во "Службен
весник на РМ" и Осгласната судска табла.
'Одо Основниот суд во Кавадарци.
(1768)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.30/97 од 20.1.1998 година, стечајната
постапка над стечајниот должник П У Т П "Влаш
комерц" од Неготино, отворена со решението на
Основниот суд - Кавадарци, Ст.бр. 30/97 од 26.XI.1997
година, се заклучува.
По правосилноста на решението, стечајниот
должник да ч се брише од регистарот на претпријатија
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр. 41630-601-39271, што се води при З П П Експозитура - Кавадарци.
Примерок: ( ^ р е ш е н и е т о се објавува во "Службен
весник на РМ":и'Огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1769)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр.88/97 од 27.1.1998 година, стечајната
постапка над' стечајниот должник П Т П "Додида" од
Кавадарци, отворена со решението на Основениот суд
- Кавадарци> ,: (3т\бр. 88/97 од И.XI. 1997 година, се
заклучува. : • .
По правосилноста на решението, стечајниот
должник да се брише од регистарот на претпријатија
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како
и да настане гаснење на жиро сметката на должникот
бр. 41620-601-16359, што се води при З П П Експозитура - Кавадарци.
Примерок од,решението се објавува во "Службен
весник на РМ" и Огласната судска табла.
<ђд Основниот суд во Кавадарци.
(1770)
Основниот суд во-Кавадарци, објавува дека со
решението Ст.бр. 130/97 од 25.XII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот П П "Боалмикомерц" од Неготино, ул. : -"Ацо-Аџи-Илов" бр.74.
З а стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
при овој суд.
За 'стечаен управник е одреден Симеон Христов од
Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 51.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 26.11.1998 година, во 9 часот, во соба
број 26 во овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1772)
Основниот суд во Кавадарци со СТ.бр. 127/96,
објавува дека со решение на Окружниот стопански
суд Ст.бр.160/95
од 22.VI.1995 година е отворена
стечајна постапка над должникот СП "Универзал" од
Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 1-1/5
За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден 'Костадинов Ангел од
Кавадарци, ул."Вардарска" бр. 34.
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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 дв^ примероци со
докази. Се задолжуваат должниците' да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 02.111.1998 година, во 10 часот, во соба
бр ОЈ 27 во овој суд.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(1773)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.
886/96 од 21.1.1998 година над П П "Брод" - Битола,
ул."ЈНА" бр. 12/20 - Битола отвори стечајна постапка
но не Ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(1782)
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.
438/97 од 23.1.1998 година над П П "Скиртонија",
ул."29-ти Ноември" број 16 - Ресен отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(1786)
Основниот суд во Битола со решението Ст./бр.
218/97 од 24.XI.1997 година над П П "Вее Мен" Битола, ул."Индустриска" бр. 31, отвори стечајна
постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со
решението Ст.бр. 117/97 од 21.1.1998 година над П П
"95 Џ А Компани", ул."Крстин Чулаковски" бр. 73 Битола, отвори стечајна постапка но не ја спрведе и ja
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(1792)
Основниот суд Скопје II - Скоцје, објавува дека
со решението 1.Ст.бр.706/96 од 27.Х.1997 година е
отворена стечајна постапка над должникот П Т
"Сепром 92" од Скопје, ул. ""Жан Жорес" бр.127/2-4,
со жиро сметка 40110-601-143618.
За стечаен судија е одредена Магдалена БајалскаЃор гиевска, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од
СкопЈе,ул."Петар Манџуков" бр.23-Б,телефон 263-992.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 20.111.1998 година, во 8,55 часот, во
барака бр. 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. ,
(1723)
Се отвора стечајна постапка над претпријатието
ПТГМ"Драгица" од Велес, ул."Орце Шутев" бр. 6 со
жиро сметка бр. 41600-601-47665.
За стечаен управник се определува Јордановска
Дилба од Велес, ул."Даме Груев" бр. 33, телефон бр.
33-630.
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања во рок од 30 дена сметано од
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите
без одлагање.
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Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за ден ОЗ.1Ц. 1998
година во 11,00 часот во соба бр. 5-II кат на ОВОЈ суд
Од Основниот суд во Велес
(1726)
" Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението ГСт.бр.940/96 од 17.XI.1997 година е отворена стечајна постапка на,д должникот Т П П "ИнексЕкспорт" увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сандански"
бр. 94-4/9 со жиро сметка 40100-601-22998.
З а стечаен судија е одредена Магдалена БаЈалскаГоргиевска, судија при овој суд.
З а стечаен управник е одреден Чедомир Младеновиќ од Скопје, ул."Париска" бр. 8-Г,телефон 246-741.
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 18.11.1998 година, во 11,40 часот, во
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје И - Скопје.
(1727)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението I.Ст.бр.592/97 од 20.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот П П "Омне
Комерц" од Скопје, ул. "474" бр.8 со жиро сметка бр.
40100-601-63545
З а стечаен судија е одредена Магдалена БајалскаГоргиевска, судија при овој суд.
З а стечаен управник е одреден Илиевска Виолета од
Скопје, ул."Ѓорги Сугаре" бр. 2-1/4,телефон 119-141.
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 ,18.11.1998 година,,во 8,35 часот, во во
барка 4, соба број 4 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(1738)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.73/96 од 17.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Мак-Пром"
од Миравци.
З а стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија
при овој суд.
З а стечаен управник е одреден Живко Лазаров од
Гевгелија, ул."Мито Зафиров" бр. 28,телефон $9-047.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 11,30 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1745)
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Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.368/96 од 16.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Ман
универзал" од Богданци.
За стечаен судија е одреден Ванчо Мендизов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од
Гевгелија, ул."Мито Зафиров" бр. 28,телефон 89-047.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена цо
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 11,35 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1746)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.423/96 е отворена стечајна постапка
над должникот Ш И "Јакомо" од Гевгелија, ул."Иво
Лола Рибар" бр. 30.
За стечаен судија е одреден Ванчо Мендизов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од
Гевгелија, ул."Мито Зафиров" бр. 28,телефон 89-047.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 11,40 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1747)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.122/97 од 20.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Агро
Нико" од Богданци.
За стечаен судија е одреден Трајко Аврамов, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од
Гевгелија, ул "Мито Зафиров" бр. 28,телефон 89-047.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на Огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 11,45 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1748)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.265/97 од 19.1.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Миро пром"
од Миравци.
За стечаен судија е одреден Никола Марковски,
судија при овој суд.
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За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од
Гевгелија, ул."Мито Зафиров" бр. 28,телефон 89-047.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 11,50 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1749)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 154/96 од 01.X. 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Мартинела"
од Гевгелија.
За стечаен судија е одредена Мицева Марика, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Никола Варелов од
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр. 20,телефон 03488-369.
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 одлагале.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.III. 1998 година, во 11,55 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1750)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.267/96 од 17.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот
ПП "Ице
комерц" од Миравци.
За стечаен судија е одреден Драги Дилберов, судија
при овој суд.
За стечаен управник 6 одреден Никола Варелов од
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр. 20,телефон 03488-369.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
дати пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот BQ "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 12,00 часот, во
соба број 10 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1751)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.278/96 од 14.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Валекс
АС" од Богданци, ул."Пролетерска" бр. 4.
За стечаен судија е одредена Мицева Марика, судија
при овој суд.
З а стечаен управник е одреден Никола Варелов од
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр. 20,телефон 03488-369.
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
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докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 12,05 часот, во
соба број 10 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1753)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр.63/97 од 08.Х.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот П П "Кисо" од
Гевгелија, ул."Гоце Делчев" бр. 17.
З а стечаен судија е одредена Иван Стаменов, судија
при овој суд.
{
За стечаен управник е одреден Никола Варелов од
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр. 20,телефон 03488-369.
; ti
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 12,10 ча£от, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1755)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 159/97 од 16.1.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ИТКомерц" од Богданци, ул."Ј1.Колишевски" бр.11.
За стечаен судија е одредена Мицева Марика, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Томе Лисичков од
Богданци, ул."Воденска" бр. 31,телефон 034-81-811.
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.
Грчиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.111.1998 година, во 12,15 часот, во
соба број 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1756)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 162/97 од 12.1.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПМИГТ 'Тетра
Шпед" од Гевгелија, Царинска база.
За стечаен судија е одредена Мицева Марика, судија
при овој суд.
За стечаен управник е одреден Никола Варелов од
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр. 20,телефон 03488-369.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 17.III. 1998 година, во 12,20 часот, во
соба бр ОЈ 29 во овој суд.
Од Основниот суд Гевгелија.
(1758)
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Основниот суд 'во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 16/96 од 17.Х.1997 година, стечајната постапка над должникот 11111 "Југо Лозар" од
Богданци е заклучена.; г;
По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1759)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Сг.бр. 42/96 од 20.Х.1997 година, стечајната „постапка над должникот ДОО "Кооперација" од
Гевгелија е заклучена.
По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1760)

Основниот суд во Гевгелија, објавува!- дека со
решението Ст.бр. 79/96 од 25.VIII. 1997 година, стечајната постапка над должникот Конфекција "Елеганткомерц" од Гевгелија е заклучена. По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
'
(1761)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението Ст.бр.1050/97
од 17.XI.1997 година е
отворена стечајна постапка над должникот ПТШ "Гал
Траде" од Скопје, ул. "Војводина" б.б. •
З а стечаен судија е одреден Драган 1 Николовски,
судија при овој суд.
З а стечаен управник е одреден Љубомир Филиповски од Скопје, ул."АСНОМ" бр. 68/2/20,телефон 435287.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират
долговите према стечајниот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања
се закажува на 16.11.1998 година, во 11,45 часот, во
барака број 4, соба број 5 БОРОВОЈ' суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(1876)
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 81 /96 над стечајниот должникот
З П П Т П "Сточаро-ратарство"- ,од • Богданци на
23 .X. 1996 година е заклучена стечајната постапка.
По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1762)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 82/96 над стечајниот должникот ВС
"Паљурци" од Богданци на 28.XI.1996 година е
заклучена стечајната постапка.
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По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгел иј а.
(1763)

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.11.1998 година, во 9,40 часот во
барака бр 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(1515)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 101/96 од 10.IV. 1997 година, стечајната постапка над должникот ТП "Фрукт импекс" од
Гевгелија е заклучена.
По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1764)

Основниот суд Gconje II - Gconje, објавува дека со
решението Ш.Л.бр 292/97 од 20.1 1998 година,
отворена е постапка за редовна ликвидација над
должникот Претпријатието за производство, промет и
услуги "Јаско - Компани" од Gconje, бул "АСНОМ"
бр 38/1-26 со бр ОЈ на жиро сметка 40100-601-213131.
За ликвидационен управник се определува Цане
Вачков од СкопЈе,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15,
телефон 261-102.
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 ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 04 III.1998 година, во 11,05 часот во
барака бр. 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Gconje И - Gconje
(1632)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со
решението Ст.бр. 124/96 од ОЗ.XI. 1997 година, стечајната постапка над должникот ТПГМ "Ќеентраде" од
Стар Дојран е заклучена.
По правосилноста на решението, претпријатието
ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што
се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(1765)
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со
решението Ш.Л.бр. 288/97 од 30.XII 1997 година,
отворена е постапка за редовна ликвидација над
должникот Претпријатието за градежништво, трговија и услуги "ЛД-Компани" увоз-извоз од Gconje, ул
"Радишанска" бр. 1 со број на жиро сметка 40100-601393573
За ликвидационен управник се определува Илија
Ристовски од Скопје,ул "Волгоградска" бр 4/3/4
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да 1 и 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 ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.11 1998 година, во 11,15 часот во
барака бр 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(1514)
Основниот суд Скопје II - Gconje, објавува дека со
решението JI бр. 241/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатието за внатрешен и меѓународен
превоз и промет на стоки и услуги "Алек Џокер"
Ц О експорт-импорт од Gconje, ул. "Беровска" бр.
2/1-15 со бр ОЈ на жиро сметка 40110-601-270352.
За ликвидационен управник се определува ИлиЈа
Ристовски од Скопје,ул."Волгоградска" бр 4-III/4,
телефон 377-254.
Гс 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 ликвидациониот должник, без одлагање.

Основниот суд Gconje I - Gconje, објавува дека со
решението Л бр. 269/97 од 19.1.1998 година, отворена е
постапка за редовна ликвидација над должникот
ПППУ "Зодим транс комерц 95" ДОО од Gconje, ул
"Анкарска" бр 23/1-5 со 6poj на жиро сметка 40120601-359777.
За ликвидационен управник се определува Мирко
Петрески од Gconje,бул."АВНОЈ" бр 68/4, телефон
417-488.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.11.1998 година, во 8,00 часот во
соба 6poj 44 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(1668)
Основниот суд во Кичево, објавува дека со
решението РЛ.бр. 12/97 од 17.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатието за промет и услуги на големо и
мало увоз-извоз "Мона-сан" цо од Кичево, ул. "Коста
Абрашевић бр. 28.
За ликвидационен управник се определува Александар Данилоски од Кичево, телефон 6poj 31-927
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 ликвидациониот должник, без одлагање.
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Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 03.111.1998 година, во 10 часот.
Од Основниот суд во Кичево.
(1720)
Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 2/98 од
20.1.1998 година е отворена постапка за ликвида-циЈа
над ЏПС "Порој", с. Борисов, Струмица.
Ликвидационата постапка не се спроведува поради
немање на имот на должникот и истата се заклучува
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15
дена по објавувањето на решението во "Службен
весник на РМ".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие да се брише од регистарот на претпријатијата.
Од Основниот суд во Струмица.
(1721)
Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со
решението 1.Л.бр. 9/98 од 28.1.1997 година, отворена е
постапка за редовна ликвидација над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги "КАМА Центар" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Хо Ши
Мин" бр. 161-А со 6poj на жиро сметка 40100-60123173 i
За ликвидационен управник се определува Ана
Микиќ од Скопје,ул."Мито Хаџивасилев" бр. 20/11,
телефон 203-301.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III. 1998 година, во 8,50 часот во
барака бр. 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(1725)

Во огласот за ликвидација бр. 19013, објавен во
"Службен весник на Република Македонија" бр бб од
26X11 1997 година во првиот став "Леником" и жиро
сметка бр. 40100-601-294055, треба да стои "Лени
Комак" и жиро сметка бр. 40100-601-294064.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(1736)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението IIЛ бр. 110/97 од 19 V 1997 година,
отворена е постапка за редовна ликвидација над
должникот Претпријатието за трговија и деловни
услуги "Морган" ДОО од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр.
- 35/2-5 со бр ОЈ на жиро сметка 40110-601-322719.
За ликвидационен управник се определува Виолета
Илиевска од СкопЈе,ул."Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4,
телефон 119-141.
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 ликвидоцифниот совет на ОВОЈ суц со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
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должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ОЗ.III. 1998 година, во 9,00 часот во
барака бр 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд
Од Основниот суд Скопје И - Скопје.
(1737)
Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр.
88/97 од 26 1.1998 година над П П за трговија, сервис за
канцелариски машини и регистар каси "ЈИВ експортимпорт, Битола, ул."Столарск" бб, отвори ликвидациона постапка но не jа спроведе и ja заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(1796)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со
решението Л.бр.1/98 од 22.1.1998 година, се отвара
ликвидациона постапка над ППТУ "Анастасовкомпани" од Кавадарци, ул "БлагоЈ Крстиќ" бр.3/16,
со жиро сметка 6poj 41620-601-39981, но истата не се
спроведува поради немање имот и материјални
средства.
Се заклучува ликвидационата постапка над ликвидациониот должник ПИТУ "Анастасов-комапни" од
Кавадарци.
По правосилноста на решението, се задолжува
З П П Експозитура Кавадарци, да изврши гаснење на
жиро сметката на должникот, како и да настане
бришење на должникот од судскиот регистар на
претпријатија што се води при Основниот суд Gconje I
- СкопЈе.
Примерок од решението се објавува во"Службен
весник на РМ"и огласната судска табла.
Од Основниот суд во Кавадар1^и.
(1797)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со
решението на ОВОЈ суд Л.бр. 12/97 од 27.1.1998 година
заклучена е ликвидационата постапка над должникот
Претпријатие за трговија, производство и услуги
"Сабре компани" експорт-импорт ЦО, е. Скудриње Гостивар.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот на претпријатијата при Регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Qconje.
Од Основниот суд во Гостивар.
(1798)
Основниот суд Скогде I - Скопје, објавува дека со
решението Л.бр. 266/97 од 22.1.1998 година, отворена е
постапка за редовна ликвидација над должникот ТП
"Нова -Бобаник" ДОО од Скопје, ул "Желево" бр 1,
ст.бр 1 со 6poj на жиро сметка 40120-601-330359
За ликвидационен управник се определува Драгица
Иванџикова од Скопје,ул."Дрезденска" бр. 15, влез 2,
стан 15, телефон 363-730.
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 ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацир-
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ниот должник на ОЗ.III. 1998 година, во 8,00 часот
соба број 44 во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(1894)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението III.JI.6p. 7/98 од 20.1.1998 година, отворена
е постапка за редовна ликвидација над должникот
Претпријатие за промет на мало и големо "КулаКомерц" извоз-увоз од е. Студеничани - Скопје со
број на жиро сметка 40100-601-132173.
За ликвидационен управник се определува Тодорче
Петровски од Скопје,ул."Лисец" бр. 23, телефон 439653.
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 ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 04.111.1998 година, во 11,00 часот во
барака бр 4, соба број 5 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје И - Скопје.
(1901)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решението IV Л бр 253/97 од 22.XII.1997 година, отворена е /постапка за редовна ликвидација над должникот ПТШТ "Борче Шпенд" ДОО експорт-импорт од
Скопје, ул. 'Трпе Петровски" бр. 6 со 6poj на жиро
сметка 40100-601-305873.
За ликвидационен управник се определува Даница
Страчкова од СкопЈе,ул."Јане Сандански" бр. 56,
телефон 421-123.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот
должник да ги пријават своите побарувања во рок од
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат
должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.
Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.11.1998 година, во 10,00 часот во
барака бр 4, соба број 8 во ОВОЈ суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје
(1913)
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните печати:
Тркалезен печат под назив:"Трговскотуристичко
услужно претпријатие "Тренк - Комерц" д. о. о. увоз
извоз Скопје".
(1509)
Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за завршни и занаетчиски работи на градежништво извоз увоз д о о "Црнотравац" Gconje"
(1513)
Тркалезен печат и штембил под назив: "Месна заедница е Кучково Општина "Карпош". (1235)
Тркалезен печат и штембил под назив "Националшпед " А Д ДОО за произвотство "Националпродукт"
Ц о Скопје".
(1398)
Тркалезен печат и штембил под назив*"Ансамбал за
народни игри и песни на Македонија "Танец"Скопје"
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Правоаголен печат под назив:"Мешовита продавн и ц а ' ^ ajа"-Скопје,Велков Велко,ул."Иво Л.Рибар 79"
Правоаголен печат под назив: "Занаетчиски дуќан
"Зидар" Додевски Душан, е. Марино Скопје".
(1395)
Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за призводство внатешен и надворешен промет "Темо : Комерц" ц. о.- Скопје".
!
(1396)
Тркалезен печат под назив: "Месна заедница "Малино" Општина Чаир Скопје, е. Малино".
(1417)
Правоаголен печат и штембил под назив: "Претпријатие за произвотство и услуги во промет на големо и
мало експорт импорт".
(1415)
Се огласуваат за неважни следните документи:
Чекови од бр.3386466 до 3386472, од тековна сметка
бр 114782-43, издадени од КомерцуЈална банка АД
Скопје на име Адеми Беса,СкопЈе.
(1228)
Чекови од бр. 3701761 до 3701770, од тековна сметка
бр. 1583 901,из дадени од Комерцијална манка АД
Скопје на име Темелковски Тони,Скопје.
(1233)
Чекови од бр.3648180 до 3648184, од тековна сметка
бр 12777365, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Јовановски Стоимко,СКОПЈе.
(1250)
Чекови од бр.2987569 до 2987583 , 2940861, 2940862 и
2940863, од тековна сметка бр. 122265-02, издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковска
Наташа,Скопје.
. (1399)
Чекови од бр. 3583948 до 3583957, од тековна сметка
бр. 12443896, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Поповски Влатко,СкопЈе.
(1401)
Чекови од бр. 509513 до 509520, од тековна сметка
бр 842500331, издадени од И К Банка - Gconje на име
Саша Јашар,СкопЈе.
(1404)
Чекови од бр.2564819 до 2564833, од тековна сметка
бр. 92385/20, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Грбевска Тодорка,Скопје.
(1429)
Чекови од тековна сметка бр.0125447-16,издадени од
Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Серафимовски Винко,СкопЈе.
(1440)
Работна книшка на име Јачевски ИлиЈа,СкопЈе.
Работна книшка на име Анета Илиеска,СКОПЈе.
Работна книшка на име Низмедин Јонузи,СкопЈе.
Работна книшка на име Митрев MapjaH,CKonje.
Работна книшка на име Суза Стрезовска,Gconje.
Работна книшка на име Марина Тасевска,Gconje.
Работна книшка на име МеЈди Идризалари,Gconje.
Работна книшка на име Еминовски Емин,Gconje.
Работна книшка на име Бочиновска Вера,Gconje.
Свидетелство I година,издадено од УСО "Ѓорче
Петров"-Крива Паланка на име Бане Михаиловски ул.
"4-ти Јули",нас.Илинден,Крива Паланка.
(1432)
Индекс бр. 17857, издаден од Филозофски Факултет Gconje на име Стефанов Александар,Gconje.
(1411)
Диплома за механичар,издадена од "Чеде Филиповски Даме"-СкопЈе на име Митрев MapjaH,Gconje (1391)
Диплома,издадена од У У Ц "Лазар Танев" - Gconje
на име Стојановски Живко,Gconje.
(1400)
Решение Уп. бр.25-1393, издадено од СекретарЈат за
стопанство Центар - Скопје на име Лилјана Олуиќ,
Скопје.
(1234)
Решение бр.37-1445/2 за измена на решението
за
компензациони работи, издадено од Министерство за
надворешни работи - Gconje на име "Еуро - полог",
Тетово.
(1253)
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Решение бр. 18-2900/2 за измена на решението
за
компензациона работа со странство, издадено од Министерство за надворешни работи - Скопје на име "Еуро полог",Тетово
(1254)
Решение бр. 18-9287 за измена на решението
за
компензациона работа со странство, издадено од Министерство за надворешни работи - Gconje на име "Еуро - полог",Тетово.
(1255)
Решение бр. 18-845/2-96 за давање одобрение за вршење компезациона работа со странство, издадено од
Министерство за надворешни работи - Скопје на име
"Еуро - полог" ,Тетово
(1256)
Чек бр 3817978, од тековна сметка бр.8828073, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Грашески Жарко, Скопје.
(1450)
Чекови од бр 2986384 до 2986393, од тековна сметка
бр 44849-04, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Јаневски Бранко,Скопје.
(1459)
Чекови од бр 3768108 до 3768112, од тековна сметка
бр.6233667, издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Петковска Виолета,Скопје.
(1488)
Чекови од бр.3213401 до 3213404, од тековна сметка
бр.12731604, издадени од Комерцијална банка АД
СкопЈе на име Радеска Даница,Скопје.
(1495)
Чекови бр.1597384 и 1597385, од тековна сметка
бр 60431/43, издадени од Комерцијална Банка АД
Скопје на име Анастасов Радомир,Скопје
(1500)
Чек бр. 3276620, од тековна сметка бр.60764-79,
издаден од Комерцијална банка АД Gconje на име
Јоцо СТОЈ ановски,Gconje.
(1597)
Чекови од бр.3690212 до 3690225,2857815 и 1769205,
од тековна сметка бр.20381-88, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Шумановска Катерина,
Gconje
(1630)
Чек бр. 2804386, од тековна сметка бр.11138/00, издаден од Охридска банка а.д. - Охрид на име Симоновски Димче, е. Лескоец,Охрид.
(1690)
јекови од бр. 02026686 до 02026690, од тековна
сметка бр 3643.92, издадени од Комерцијално инвестициона банка А.Д. - Куманово на име Виде Живочки,
ул "Велиновска" бр 24, нас. Вера Которка,Куманово.
Чекови од бр. 937773 до 037776, од тековна сметка
бр 5002652/83издадени од Стопанска банка - Гевгелија
на име Софија Танева, ул. "Тал а Бикова",Гевгел ИЈ а.
Чекови од бр. 937777 до 937780, од тековна сметка
бр 5001588/09,из дадени од Стопанска банка - Гевгелија
на име Димова Марија, е. Негорци,Гевгел ИЈ а.
(1709)
Работна книшка на име Бекир Адили,Скопје. (1476)
Работна книшка на име ВлаЈковска Даница,СКОПЈе.
Работна книшка на име Мијоска Ирена,Скопје.
Работна книшка на име Бошковски Јованче, н.
Ил ин ден,Gconje
'
(1512)
Работна книшка на име Кочев Гоце,Gconje
(1628)
Работна книшка на име Тони Јанев,Gconje.
(1631)
Работна книшка на име Бојаџиева Марина,Gconje.
Работна книшка бр.2339,рег.8114/81 на име Козовска (Буровска) Маке донка,е. Русиново,Гевгелија
Чековна картичка и чекови на име Кирил Михајлов,
Свети Николе.
(1691)
Лична карта Мат бр 220296482001,издадена од МВР Гевгелија на име Трајковски Крсте Чедо, е Миравци,
Гевгелија.
(1692)
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Лична карта на име Буровска Македонка, е. Русиново, Гевгелија.
(1707)
Пасош бр .1066643/97,издаден од УВР - Скопје на
име Димовски Горанчо, ст. Зелениково,Скопје. (1722)
Пасош бр.502204, издаден од УВР - Велес на име
Алексов Бобе, ул. "М. Горки" бр.128,Велес
(1730)
Пасош бр.502201, издаден од УВР - Велес на име
Видевска Викторија, ул. "А. Демниевски" бр. 19,Велес.
Пасош бр.684634/95, издаден од УВР - Скопје на име
Бериша МеЈреме, ул. "А. Попов" бр. 10/2-12,Скопје.
Пасош бр. 0124257/93, издаден од УВР - Скопје на
име ШулаЈКовски Тони, ул."А. Митрев" бр27/1-6,
Скопје.
(1771)
Пасош бр 869737 на име Ирен а Кузмановска,ул.
" М И Х Ј Андоновски"бр.2/14,Битола.
(1775)
Пасош на име Јусуфи Фатон,ул."Ј.Ј.-Свештарот"бр.
18,Кичево.
(1776)
Пасош бр.037234/93, издаден од УВР - Охрид на име
Митрески Миле, нас. Рача,Охрид.
(1777)
Пасош бр.247771/94 на име Рецепи Реџеп, е. Пирок,
Тетово.
(1778)
Пасош на име Бектешоски Муслиу.Србица,Кичево.
Пасош бр 137310/93 на име Сулејмани Африм, е.
Горно Татеши,Струга.
(1783)
Пасош бр.654046 на име Тони Димовски, ул. "Св.
Клим Охридски" бр. 16,Велес.
(1784)
Пасош бр. 177437/94,издаден од УВР - Куманово на
име ЉутфиЈН Нуртен, е. Отља,Куманово.
(1785)
Пасош бр.884711 на име Јусуфи Фатон, ул."Ј.Ј.Свештарот" бр. 18,Кичево.
(1788)
Пасош бр.264466/94, издаден од ОВР - Крушево на
име Еран Адемоски, е Борино,Крушево.
(1789)
Пасош бр.94921/93, издаден од ОВР - Крушево на
име Надежда Настеска, ул."К.Фетак" бр.З,Крушево.
Пасош бр.968347 на име Стојановски Ванчо, ул.
"Борис Буџевски" бр.7/55,Битола.
(1791)
Пасош бр.008654/92. издаден од УВР - Охрид на име
Коки Ибраим, ул."Д.Груев"бр.221,Охрид.
Пасош бр 633629 на име Наковски Тане, ул. "К.Ј.
Питу" бр 32,Куманово
(1795)
Пасош бр 195243 на име Бајрами Јашар, е. Врапчиште,Гостивар
(1801)
Пасош на име Шабан Муареми,ул."М.Бафтијари"бб,
Тетово
(1802)
Пасош бр.387070/94,из даден од УВР - Скопје на име
Јовановиќ Александар, ул."Разловечко востание" бр.
10/4-13,Скопје.
(1867)
Пасош бр 41134/93, издаден од УВР - Тетово на име
Амети Ремзи, е. Г. Палчиште,Тетово.
(1898)
Пасош бр.747779/95,издаден од УВР - Gconje на име
Дарлишта Беким, ул "Бутелски венец"бр.43,Скопје.
Пасош бр. 750221/95,из даден од УВР - Скопје на име
Дарлипгга Блерим, ул. "Бутелски венец"бр.43,Скопје.
Пасош бр 127098/93,из даден од УВР - Скопје на име
Асани Муарем, ул. "О Чопела" бр.40,Gconje
(1907)
Пасош бр 1005653/97, издаден од УВР - Gconje на
име Ибраим Ибиши, ул "197"бр 22,Скопје.
(1908)
Пасош бр 727475/95,из даден од УВР - Gconje на име
Ислами Кенан, ул "Виничка" бр. 20,Gcoirje.
(1911)
Пасош бр 193 23 9/94,из даден од УВР - Тетово на име
Митко Богатиновски, е. Брвеница,Тетово
(1917)
Пасош бр.813202/95,издаден од УВР - Скопје на име
Сентиќ Славица, ул. "П. Илиќ" бр.13/1-8,Скопје.(1918)
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Пасош 514889 беше заведен во 1997 годи избришан на име Ислами Максут, ул."110" бр 48,Тетово
Пасош бр 982097/97, издаден од УВР - Куманово на
име Муртезани Сакип, е Романовце,Куманово (2013)
Пасош бр 898145/96, издаден од УВР - Скопје на име
Миленко Бонев, ул "Финска" бр 210 б,СкопЈе (2021)
Пасош бр 1Р38337, издаден од УВР - Скопје на име
Кавракова Даница, ул "Народен Фронт" бр 25/60,
Скопје
(2023)
Пасош 158428/94, издаден од УВР - Скопје на име
Ајредин Даут, ул "Клинска Леса" бр 20,СкопЈе (2025)
Пасош бр 965285, издаден од УВР - Скопје на име
Сами Нушевиќ, бул "12 Македонска удар Бриг " бр 35,
Скопје
(2028)
Пасош бр 5067/92, издаден од УВР - Скопје на име
Мустафовски Сабри, е Малчиште,Скопје
(2029)
Пасош бр 360494/94, издаден од УВР - Скопје на име
Сашо ДамЈановски, е. Д Лисиче, ул " М Тито" бр 59,
Скопје
(2030)
f
Пасош бр 750327/95, издаден од УВР - Скопје на име
Исени Мустафа, ул "Б, Шабани" бр 85,Скопје (2032)
Пасош бр 013536/93, издаден од УВР - Скопје на име
Хасан Мухамед Али, ул "Божин Николов" бр 36,
Скопје
(2034)
Пасош бр 820417/96, издаден од УВР - Скопје на име
Ј атаров К&нан, е Љубанци,Скопје.
(2035)
Пасош бр 598099/95, издаден од УВР - Скопје на име
СтојЧевски Бранислав, ул. "М Чочков"бр 7 а,Скопје
Пасош бр 253421, издаден од УВР - Тетово на име
Фетиши Кимете, е Доброште,Тетово
(2037)
Пасош бр 607824/95,из даден од УВР - Gconje на име
СтоЈчевска Славица, ул " М Почков" бр 7а,Скопје
Пасош бр 171646/94 на име Челоски Фламур, е Лабунии1та,Струга
(2039)
Пасош бр 0759168/95, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Ивановски Грозде, е Длабочица,Крива
Паланка.
(2042)
Пасош бр 644222, издаден од УВР - Скопје на име
Невзат Селим, ул "Селечка Планина" бр 14-6,Скопје
Пасош бр 204240,издаден од УВР - Куманово на име
t/ганковиќ Владо, е Умин Дол,Куманово
(2044)
Пасош бр 0531266, издаден од ОВР - Дебар на име
Сулемани Мунтас,Дебар
(2047)
Пасош бр 360069/94, издаден од ГУВР - Скопје на
име Фетаоски Фадиљ, ул "Серава" бр 56,СкопЈе
Пасош бр 445797/97, издаден од ГУВР - Скопје на
име Петровски Јован, ул "Д Груев" бр 7/3-12,Gconje
Пасош бр 617294/95, издаден од УВр - Куманово на
име Јонузи Назим, ул "Кумановска"бр 14,Прешево
Пасош бр 632478, издаден од УВР - Куманово на име
Снежана Ивановска, ул "Сава Ковачевиќ" бр 14,
Куманово
(2051)
Пасош бр 74406/93, издаден од ОВР - Струга на име
Наумоска Сл агана,ул "Димче Ковачески"бр 51,Струга
• Пасош бр 74423/93, издаден од ОВР - Струга на име
Наумоски Ристе, ул "Димче Ковачески"бр 51,Струга
Пасош бр 544988, издаден од ОВР - Струмица на име
Митевски Димче, е Дукатино 7,Струмица
(2055)
Пасош бр 0271263 на име 1Делили Шериф, е Србица,
Кичево
(2056)
Пасош бр 17599/93, издаден од ОВР - Струга на име
Велиу Бахри, нас Теферич,Струга
(2057)
Пасош бр 514889 на име Ислами Максут, ул "110"
бр 48, Тетово
(1975)
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Пасош на име Енџекиева Офелија, ул "Маршал
Тито" бр 107/1, Богданци
(764)
Пасош бр 601408/95, издаден од УВР - Скопје на
име Мемиши Џеват, ул "Виетнамска" бр 2, Скопје.
(1424)
Пасош бр 0130960/93, издаден од УВР - скопје на
име Божилова Ленка, ул "Лазар ПоптраЈКов" бр 35/14, Скопје
'
'
(1478)
Пасош бр 169280 на име Сулејмани Сабри, е Никуштак, Куманово
.
(19953)
ОБЈАВИ
Врз основа на член 17 од Законот за, трансформагџда
на претпријатијата со општествен капитал, „ЧИК",, Куманово
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: претворање на побарувањата на доверителите во
траен влог во претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ЈНА" бр. 30 Куманово, во време од 10 до 12 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, ОП „Солидност" - Прилеп
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука За трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Моша Пијаде" бр.
158 во време од 07 до 14 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал 3 3 „Партизан" - е. Турново - Струмица
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 28.10.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.
Земјоделската задруга 3 3 „Партизан" - е. Турново Струмица, не подлежи на трансформација.
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Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа во е. ТУРНОВО во време
од 7 до 14 часот.

СОДРЖИНА
Страна
108.

Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
109. Закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал АД „Метропол" - Скопје

НО.

ОБЈАВУВА

111.

Дека Комисијата« на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со:
- Издавање акции заради дополнително вложување;
- Претварање на побарувањата на доверителите во
траен влог; и
- Продажба на идеален дел од претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на Плоштад „Македонија" бб Скопје во време од 08 до 14 часот.
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317

318
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115.

Одлука за утврдување на субјекти на
кои бесплатно им се доставуваат публикациони материјали од Заводот за статистика на Република Македонија . . . .
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116.

Одлука за определување на услови за
градба за објектот „35 КВ вод" што
треба да се фади во општините Сопотница - Демир Хисар и Крушево
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО Керамичка индустрија „КИК" Куманово

117.

Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кирил и
Методиј" - Битола
,
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ОБЈАВУВА

118.

Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев" е. Босилово - Струмица
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119.

Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Свети
Климент Охридски" - е. Ново Село,
Струмица
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120.

Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Моша Пијаде" - Струмица
Решение за утврдување на опрема која
може да се увезе без плаќање ц а р и н а . .
Годишна програма за изградба, реконструкција и заштита на магистрални и
регионални патишта на Република Македонија за 1998 година
Правилник за изменување на Правилни, кот за времето и начинот на упатување
•на регрутите на отслужување на абениот рок, одлагањето и прекинот на
служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од постојаниот госта«
на Армијата на Република Македонија .
Одлука на Уставниот суд на Република
Македонка, У. бр. 192/97 од 14 јануари
1998 година
Објава за просечно исплатената нето
плата по работник во стопанството на
Република Македонија за месец ноември 1997 година

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, \ согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на идеален дел од претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. ,Јоско Илиевски"
бр. 49 во време од 12 до 14 часот.
Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот
законик („Службен весник на Република Македонија"
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја
ОБЈАВУВА
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1997 ГОДИНА
Просечно исплатената нето плата по работник во
стопанството на Република Македонија за месец ноември 1997 година изнесува 9018 денари.
В. д[, директор,
Дончо Герасимовски, с.р.
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