
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 31 декември 1998 
Скопје 

Број 64 Год. LIV 

Претплатата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 150 
денари, Жиро сметка40100-603-12498 

1574. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ" 
С. БАЧ - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Мирче Ацев" с. Бач - Битола, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 25.03.1996 година. 

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

Бр 23-1138/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1575. 

Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 28.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1394/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1577. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЕЛПИДА КАРАМАН-

ДИ" - БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Елпида Караманди" - Битола, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 25.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1146/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1576. 

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЛЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЕКОНОМСКО 
УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ" - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Јане Сандански Би-
тола, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 27.03.1996 година. 

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

Бр 23-1179/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата-на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ГЕОРГИ 

ДИМИТРОВ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Георги Димтров" -

1578. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО ЕЛЕКТРОМАШИНСКО И АВТОСО-
ОБРАЌАЈНО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ" 

КОЧАНИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното електромашинско и автосообраќајно учи-
лиште „Гошо Викентиев" - Кочани, што го донесе 
Училишниот одбор нд седницата одржана на 28.02.19% 
година. 

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

Во 23 819/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1579. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

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

блика Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА-
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ 

МИТЕВСКИ БРИЦО" - ДЕЛЧЕВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Методи Митевски Бри-
цо" - Делчево, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 7.03.1996 година. 

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

Бр. 23-803/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1580. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ64 -

СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Гоце Делчев" - Свети Николе, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 20.02.1996 година. 8 

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

Бр. 23-754/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1581. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

$ 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
С. ПОДГОРЦИ - СТРУГА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Гоце Делчев" с. Подгорци -
Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 20.11.1998 година. 

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

Бр 23-840/Д ' Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевска с.р. 

1582о 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" •бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ" 

С» РОСТУШЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Ѓорѓи Пулевски" с. Ростуше, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 15.10.1998 година. 

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

Бр. 23-830/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љуб*а© Георгиевски, с.р. 
1583. , 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ »ХРИСТИЈАН ТОДО-

РОВСКИ - КАРПОШ" - С. РАНКОВЦЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Христијан Тодоровска - Кар-
пош" - с. Ранковце, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 1.04.1997 година. 

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

Бр 23-1011/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1584 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

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

БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Коле Канински" - Битола, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
25.03.1996 година. 

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

Бо 23-1124/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТРАЈАН БЕЛЕВ" 
С. ЦАПАРИ - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Трајан Белев" с. Цапари - Би-
тола, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 25.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1135/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1587. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ" С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Браќа Миладиновци" с. Добру-
шево - Битола, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 25.03.1996 година. 

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

Бр 23-1136/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1588. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СЛАВКО ЛУМБАР-

КОВСКИ" С. НОВАЦИ - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Славко Лумбарковски" с. Но-
ваци - Битола, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 25.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1139/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1589. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и <*лен 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

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

БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Стив Наумов" - Битола, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
21.01.1996 година. 

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

Бр. 23-1140/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1590. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" 
С. ИВАЊЕВЦИ - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кочо Рацин" с. Ивањевци - Би-
тола, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 16.11.1998 година. 

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

Бр. 23-1141/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1585. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ" 
БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Даме Груев" - Битола, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
25.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1127/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1586. : 



Стр. 3320-Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 1998 

1591. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

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

НОВ" С. ДРАГОБРАШТЕ - ВИНИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Стату тот на 
Основното училиште „Никола Парапунов" с. Драго-
браште - Виница, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 26.03.1998 година. _ 

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

Бр 23-1244/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1592. __ 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо- ' 
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Гоце Делчев" - Битола, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
26.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1145/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1593. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вее-,: 
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ!" 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кирил и Методиј" Свети Николе 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 22.02.1996 година. 

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

Бр. 23-750/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1594. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ 
МИСИРКОВ" С. БИСТРИЦА БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Крсте Петков Мисирков" с. Би-
<стрица-Битола, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 25.03.1996 година. 

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

Бр 23-1137/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје ' Љубчо Георгиевски, с.р. 

1595. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" .бр. 63/94), Владата на Република Македо-
Јшја, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „Д~Р ТРИФУН 
ПАНОВСКИ" - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Д>р Трифун Пановски" - Би-
тола, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 25.03.1996 година. 

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

Бр. 23-1126/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1596. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македон<ка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.12.1998 година; донесе 

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

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште »Лирија" - Тетово, што го донесе 
Училишниот одбор на седницата одржана на 2^.11.1998 
година. 

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

Бр. 23-1207/1 Претседател на Владата 
23 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1597. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на РМ" бр. 
6/81, 40/87, 17/91, 38/91 и 12/93), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИ-

НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДОДАТОЦИТЕ 
НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на висината, усло-

вите и начинот на остварувањето на додатоците на деца 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/92, 46/92, 78/92, 11/93, 
65/93, 20/94, 68/94, 9/95 , 65/95, 13/97 и 2/98), во члено-
вите 21 и 22 бројот „1998" се заменува со бројот „1999". 

Член 2 
Исплатата на додаток на деца кои имале такво свој-

ство на 31. 12. 1998 година ќе продолжи од 1. 01. 1999 
година, без донесување на решение, доколку по пре-
утврдување на материјалната и семејната состојба во 
последното тримесечје на 1998 година, се утврди дека 
ги исполнуваат условите за остварување на додаток на 
Деца. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1. 01. 1999 година. 

Бр. 11-2/118-2 Министер 
14 декември 1998 година за труд и социјална политика, 

Скопје Бедредин Ибраими, с. р. 
1598. — 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 17.12.1998 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е I1 И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Инвестбанка" АД - Скопје се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност - осма 
емисија на акции во вредност од 133.500.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

Бр 01-191/1 Претседател на Комисијата, 
18 декември 1998 година Д~Р Владимир Кандикјан, с.р. 

1599. Скопје 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот 

на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ" бр. 
30/85, 6/89 и 53/91), кој согласно член 5 став 1 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија се применува како републички и („Служ-
бен весник на РМ" бр. 12/93 и 31/93 - исправка), Мини-
стерството за внатрешни работи објавува 

Л И С Т А 
НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ 

ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 
Министерството за внатрешни работи издаде одо-

бренија за пуштање во промет на следните експлозивни 
материи: 

I. СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ 
1. Прашкаст експлозив под име „КАРПЕСТ АМО-

НИТ НО 1" производство - Русија, издаден акт - реше-
ние под УЛ I бр. 19-276/1 од 17. 11. 1993 година; 

2. Пластичен експлозив под име „ХЕРАКЛИТ ( 
Н02", производство - Р/Грција, фирма „Ексграко 
СА", издаден акт - решение под бр. 19-29151/1 од 17. 02. 
1997 година; 

3. Прашкаст експлозив под име „ЛАЗАРИТ - С2", 
производство - Р. Бугарија, фирма „Еловица", издаден 
акт - решение под УЛ I бр. 19-564/1 од 15. 07. 1996 
година; 

4. Прашкаст експлозив под име „ГАБР0ВИТ", про-
изводство - Р. Бугарија, фирма „Еловица", издаден акт 
- решение под УЛ I бр. 19-565/1 од 15. 07. 1996 година; 

5. Прашкаст експлозив под име „АМОНИТ-6", про-
изводство - Р. Бугарија, издаден акт - решение под УЛ 
I бр. 19-566/1 од 15. 07. 1996 година; 

6. Водопластичен експлозив под име „ЕЛОТОЛ", 
производство - Р. Бугарија, фирма „Еловица", издаден 
акт - решение под бр. 19-29266/1 од 31. 12. 1996 година; 

7. Прашкаст експлозив под име „АМОНИТ ТИП 
А", производство - Р. Албанија, издаден акт - решение 
УЛ I бр. 106-187/1 од 21. 03. 1997 година; 

8. Прашкаст експлозив под име „АМОНИТ ТИП 
Б", производство - Р. Албанија, издаден акт - решение 
УЛ I бр. 106-188/1 од 21. 03. 1997 година; 

9. Пластичен експлозив под име „ДИНАМИТ - 27", 
производство - Р. Албанија, издаден акт - решение УЛ 
I бр. 106-190/1 од 25. 03. 1997 година; 

10. Експлозивни смеси под имиња „МАЈДАНИТ -
10", „МАЈДАЛИТ - 15" и „МАЈДАНИТ - 20", произ-
водство - СР Југославија, фирма „Трајал Корпорација, 
издаден акт - решение УЛ I бр. 19-976/3 од 29. 07. 1997 
година; 

11. Експлозивни смеси под заедничко име „АНФО", 
производство - СР Југославија, фирма „Трајал Корпо-
рација", издаден акт - решение УЛ I бр. 19-976/2 - 96 од 
29. 07. 1997 година; 

12. Прашкасти експлозиви под имиња „АМОНЕКС 
- 1" и „АМОНЕКС - 2", производство СР Југославија, 
фирма „Трајал Корпорација", издаден акт - решение 
УЛ I бр. 19-976/4 од 29. 07. 1997 година; 

13. Емулзиони експлозиви под имиња „ДЕМУЈ1ЕКС 
- ЗМ", „ДЕМУЛЕКС - СБМ" и „ДЕМУЛЕЌС - ЕП", 
производство - СР Југославија, фирма „Трајал Корпо-
рација", издаден акт - решение УЛ Гбр. 106-292/1 од 01. 
08. 1997 година; 

14. Емулзионен експлозив под, име „ЕЛАЦИТ -
1100", производство - Р. Бугарија, фирма „Елаците -
Мед", издаден акт - решение УЛ I бр. 096-557/1 од 15. 
06. 1998 година; 

15. Пластичен експлозив под име „ПЕРУНИТ - 20", 
производство - Р. Чешка, фирма „Синтезија АС", изда-
ден акт - решение бр. 096 - 642/1 од 06. 07. 1998 година; 

16. Прашкает експлозив под име „ПЕРМОН - 10", 
производство - Р. Чешка, фирма „Синтезија АС", изда-
ден акт - решение УЛ I бр. 096-519/2 од 06. 07. ,1998 
година; 

17. Пластичен експлозив под име „ЖЕЛЕКС",. про-
изводство - Р. Бугарија, фирма ХП „Смјадово", изда-
ден акт - решение УЛ I бр. 096-124/1 од 24. 08. 1998 
година. 

И. СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКСПЛО-
ЗИВИ 

ЈЅлектродетонаторски каписли 
1. Каписла под име „РУДАРСКА КАПИСЛА 

Н08", производство - Индија, фирма „ЛДИ ИНДУ-
СТРИ ЛТД", издаден акт - решение УП I бр. 106-194/1 
од 24. 03. 1997 година; 

2. Електродетонатор под име „ПОЛУСЕКУНДА-
РЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР ТИП ЛДИ", производ-
ство - Индија, фирма „ЛДИ ИНДУСТРИ ЛТД", изда-
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ден акт - решение УЛ I бр. 106-195/1 од 24. 03. 1997 
година; 

3. Задоцнувачко реле-конектор под име „ЗАБАВУ-
ВАЧ ТИП ЛДИ/25 - 50 м. сек." производство - Индија, 
фирма „ЛДИ ИНДУСТРИ ЛТД", издаден акт - реше-
ние УП I бр. 106-196/1 од 24. 03. 1997 година; 

4. Елекстродетонатори под имиња: 
а) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ДЕД-С", 
б) „ЧЕТВРТСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ДЕЛ-С", 
в) „МИЛИСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ДЕМ-С", 
- производство Р. Чешка, фирма „Збројовка Все-

тин" АС, издаден акт - решение УП I бр. 19-976/9-96 од 
21. 10. 1997 година; 

5. Електродетонатори под имиња: 
а) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ЕДСН - 500-АЛ", 
б) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ЕДСН - 500-М", 
в) „ПОЛУСЕКУДНЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР 

тип ЕДСН - 500-С", 
~производство Р. Бугарија, фирма „Арсенал", изда-

ден акт - решение УЛ I бр. 096-639/1 од 16. 03. 1998 
година. 

III. ФИТИЛИ 
1. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕ-

ЧКИ ФИТИЛ тип ИНДУСТРИСКИ" производство Р. 
Албанија, издаден акт - решение УП I бр. 106-189/1 од 
21. 03. 1997 година; 

2. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕ-
ЧКИ ФИТИЛ тип ВОЈНИ", производство Р. Албанија, 
издаден акт - решение УЛ I бр. 106-191/1 од 21. 03.1997 
година; 

3. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕ-
ЧКИ ФИТИЛ тип УНИВЕРЗАЛЕН", производство СР 
Југославија, фирма „Трајал Корпорација", издаден акт 
- решение УЛ I бр. 19-976/6 од 30. 07. 1997 година; 

4. Детонаторски фитил под име „ДЕТОНАТОР-
СКИ ФИТИЛ тип 10", производство СР Југославија, 
фирма „Трајал Корпорација", издаден акт - решение 
УЛ I бр. 19-976/5 од 30. 07. 1997 година; 

5. Детонаторски фитил под име „ДЕТОНАТОР-
СКИ ФИТИЛ тип ДФ-12", производство Индија, 
фирма „ИДО ИНДУСТРИ ЛТД", издаден акт - реше-
ние УЛ I бр. 096-143/1 од 18. 03. 1998 година; 

6. Детонаторски фитил под име „СТАРТЈ1АЈН-12", 
производство - Р. Чешка, фирма „Синтез»да", издаден 
акт - решение УЛ I бр. 096-641/1 од 06. 07. 1998 година. 

IV. ПОЈАЧУВАЧИ (БУСТЕРИ) 
1. Појачувачи (бустери) под имиња: 
а) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП -

725", ; 
б) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП -

400 Г", 
в) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП -

ЕЛИ", 
- производство - Р. Бугарија, фирма „Еловица", из-

даден акт - решение У П 1 бр. 19-976/8-96 од 21.10.1997 
година; 

2. Појачувачи (бустери) под имиња: 
а) „ПЕНТОЛИТСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип 

ЛП - 100", . и 
б) „ПЕНТОЛИТСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип 

ЛП - 300" 
в) „ЛЕНТОЛИТСКИ ЛОЈАЧНИК (БУСГЕР) тип 

ЛП - 360", 
- производство - СР Југославија, фирма „Трајал 

Корпорац|ца", издаден акт - решение УЛ I бр. 19-976/7 
од 21. 10. 1997 година. 

V. СРЕДСТВА ПОЛНЕТИ СО ЕКСПЛОЗИВНИ 
МАТЕРИИ 

1. Противградобијна ракета тип МТТ-9А 
(Кркушка), производство - Р. Македонија, фирма 
„Макпетрол-Темко", издаден акт - решение УЛ I бр. 
19-207/1 од 19. 05. 1993 година; 

2. Огнометни средства, разни видови, производство 
СР Германија, фирма „Комет" и тоа: 

- Група I - Средства кои се лансираат од земја, со 
следните каталошки броеви според проспект од произ-
водителот: 71, 77, 78, 105, 107, 108, 111, 115, 120, 121, 
124,125,126,130, 137,138, 139, 140,142,143,144,148 и 
149, како и 106,109,136,141,146, 620,621, 622, 630, 632, 
633, 637, 639, 640, 643, 645, 647, 649, 658 и 659, акти бр. 
19-34012/2 од 17. 11. 1993 и бр. 19-28229/1 од 21. 06. 1995 
година; 

-Група И - Средства кои се користат приземно или 
се фрлаат од рака и само на отворен простор со след-
ните каталошки броеви: 7, 8, 10, 12, 20, 26, 42, 43, 44, 
45, 49, 50, 59, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 98,100, 101, 102, 
103,157,164,170,175,177,182,183,187,189 и 210, како 
и 9.22x6, 23x6,25, 30, 32, 38,48, 88 (22155), 89, 94,97, 99 
(3233), 104, 156, 0101, 165, 168, 174, 182, 185 (187), 
186,190, 209, 0281 (175), 601, 606, 607 до 619, 626, 660, 
815 и 22166 (102 и 103) акти бр. 19 - 34012/2 од 17. 11. 
1993 и бр. 19 - 28229/1 од 21.06.1995 година; 

- Група III - Средства наменети за употреба во за-
творени простории (т.н. „домашен огномет"), дозво-
лени за слободен промет и употреба без ограничувања 
и условувања, со следните каталошки броеви: 200, 205, 
295, 297, 300, 328, 349, 357, 381, 383, 384, 392, 417, 480, 
481, 482 до 492, 512 и 517 како и 52, 53, 54, 56, 302, 206, 
207, 255, 343, 344, 353, 390 (4390), 349 до 398, 408, 474, 
510, 600, 602, 604, 605, 662 и 669 акти бр. 19-34012/1 од 
17.11. 1993 година и бр. 19-28228 од 21. 06. 1996 година; 

3. Сигнално средство за лансирање (истрелување од 
рака), со припаден рачен уред за истрелување според 
конструкција на фирма „Панцера" од Италија, произ-
водство на ОП „Сувенир" - Р. Македонија, издаден акт 
- решение УЛ I бр. 19-281/1 од 02. 07. 1993 година; 

4. Стопанска муниција заедно со припадни алати 
(пиштоли) за упукување на клинци и анкери во бетон и 
други подлоги, производство - Лихтенштајн, фирма 
„Хилти" бр. 19-28596/1 од 23. 06. 1994 година. 

Бр. 191-39336/3 Министер 
23 декември 1998 година з а внатрешни работи, 

Скопје Павле Трајанов, с. р. 
1600. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд џа 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонка" бр. 70/92), на седницата одржана на 23 и 24 
декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 3 став 1, член 10, член 11 
став 2, членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од Законот за 
верските заедници и религиозните групи („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 35/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Хистијанската Баптистичка Црква „Ра-
досна Вест" од Скопје, кон која се придружуваат и: 
Евангелската Црква, Евангелско-Конгрешанската 
Црква и Христијанска Пентекостната Црква, со Реше-
ние У. бр. 223/97 од 28 септември 1998 година поведе 
постапка за оценување уставноста на член 3 став 1, 
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член 10, член 11 став 2, членовите 13 и 14 и член 22 став 
2 од Законот за верските заедници и религиозните 
г$ули, затоа што се постави прашањето за нивната со-
гласност со одредбите на членовите 9, 19, 20 и 54 став 3 
и 4 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 3 став 
1 од Законот се уредува дека верски работи и верски 
обреди во Република Македонија може да врши само 
регистрирана верска заедница, односно религиозна 
група, а со став 2 од овој член дека тие својата дејност ја 
вршат во согласност со Уставот, законите и другите 
прописи. 

Според член 10 од Законот, религиозна група со 
седиште во Република Македонија можат да основаат 
најмалку 50 полнолетни лица, државјани на Република 
Македонија, со постојано живеалиште во Република 
Македонија. Основачите на религиозна група одлука за 
основање и правила, односно друг акт со кој се уредува 
организацијата и работењето, донесуваат на собир на 
основачите. Според член 11 став 2 од Законот, прија-
вата за основање на религиозна група содржи: назив, 
податоци за основачите, седиште, предмет на дејству-
вање, означување на просториите во кои се вршат вер-
ските работи и верските обреди и податоци за лицата 
одговорни за работата и за застапувањето и претставу-
вањето на религиозната група. 

Со член 13 од Законот се уредува дека религиозната 
група за која е утврдено дека е основана во согласност 
со овој закон, се запишува во регистерот што се води 
кај органот надлежен за прашањата на верските заед-
ници и религиозните групи и дека овој орган пропишува 
поблиски прописи во врска со водењето и содржината 
на регистерот. 

Според член 14 став 1 од Законот, верските заед-
ници и религиозните групи имаат својство на правни 
лица, според ставот 2 од овој член, религиозната група 
својството на правно лице го стекнува од денот на упи-
сот во регистерот, според ставот 3 од овој член, вер-
ските заедници, односно религиозните групи можат да 
основаат социјални и добротворни установи во по-
стапка утврдена со закон, а според ставот 4 од овој член 
на Законот, одлуките на органите на верските заед-
ници, односно на религиозните групи немаат дејство 
надвор од нив, а исправите на овие органи немаат свој-
ство на јавни исправи. 

Со член 22 став 2 од Законот се уредува дека за 
изградба или стекнување на објект наменет за вршење 
на верски работи и верски обреди, покрај условите 
утврдени со овој закон, верската заедница, односно ре-
лигиозната група е должна да обезбеди позитивно ми-
слење од органот надлежен за прашањата на верските 
заедници и религиозните групи. 

5. Според член 9 став 1 од Уставот граѓаните на 
Република Македонија се еднакви во слободите и пра-
вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-
ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општествената положба, 
а според став 2 од овој член на Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите со еднакви. 

Со член 19 став 1 од Уставот се гарантира слободата 
на вероисповеста, а со ставот 2 од овој член, се гаран-
тира слободно и јавно, поединечно или во заедница со 
други, изразување на верата. Според став 3 од овој 
член, Македонската Православна Црква, другите вер-
ски заедници и религиозни групи се одвоени од држа-
вата и се еднакви пред законот, а според став 4 од овој 
член на Уставот, Македонската Православна Црква, 
другите верски заедници и религиозни групи се сло-
бодни во основањето на верските училишта и на други 
социјални и добротворни установи во постапка предви-
дена со закон 

Според член 20 став I од Уставот на граѓаните им се 
гарантира слободата на здружување заради оствару-

вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања, според 
став 2 од овој член, граѓаните слободно можат да осно-
ваат здруженија на граѓани и политички партии, да 
пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат, а според 
став 3 од овој член на Уставот, програмите и дејствува-
њето на здруженијата на граѓаните и политичките пар-
тии не можат да бидат насочени кон насилно уривање 
на уставниот поредок на Републиката и кон поттикну-
вање или повикување на воена агресија или разгору-
вање на национална, расна или верска омраза и нетрпе-
ливост. 

Со член 54 став 3 од Уставот се уредува дека ограни-
чувањето на слободите и правата не може да биде дис-
криминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, 
јазик, вера, национално или социјално потекло, имот 
или општествена положба, а според став 4 од овој член 
на Уставот, ограничувањето на слободите и правата не 
може да се однесува на правото на живот, забраната на 
мачење, нечовечко и понижувачко постапување и каз-
нување, правната одреденост на казнивите дела и каз-, 
ните, како и за слободата на уверувањето> совеста, 
мислата, јавното изразување на мислата и вероиспове-
ста. 

Со член 18 од Универзалната декларација за човеко-
вите права се декларира дека секој има право на сло-
бода на мислата, совеста и религијата. Ова право ја 
вклучува и слободата - човекот да ја промени својата 
религија или убедување, како и слободата - човекот, 
индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно 
или јавно, да ја манифестира својата религија или уве-
рување преку подучување, практикување, одржување, 
служби или обреди. Сп*оред член 29 став 2 од оваа 
декларација, при користењето на своите права и сло-
боди, секој човек ќе подлежи само на такви ограничу-
вања, какви што се определени со закон, со единствена 
цел да се осигура должното признавање и почитување 
на правата и слободите на другите. 

Според член 9 став 1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основни слободи, секој_ 
човек има право на слобода на мислата, совеста и ве-
рата. Ова право ја вклучува слободата за промена на 
верата и убедувањето, сам или заедно со други, јавно 
или приватно, преку обред, проповеда вршење верски 
должности и ритуали. Според став 2 од овој член на 
Конвенцијата, слободата за изразување на својата вера 
или на своите убедувања може да биде предмет само на 
оние ограничувања што се предвидени со закон и кои 
претставуваат неопходни мерки во интерес на јавната 
безбедност, здравјето и моралот или заштита на пра-
вата и слободите во демократското општество. 

Тргнувајќи од содржината на напред наведените 
одредби од Уставот, јасно произлегува дека граѓаните 
на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно, покрај другото и од верското уверу-
вање, дека се гарантира слободата на вероисповеста, 
односно дека секому му се гарантира слободно и јавно, 
поединечно или во заедница со други да ја изразува 
верата, дека Македонската православна црква, другите 
верски заедници и религиозни групи се одвоени од 
државата и се еднакви пред законот и дека тие се сло-
бодни во основањето на верските училишта и на дру-
гите социјални и добротворни установи во постапка 
предвидена со закон. Всушност, слободата на вероиспо-
веста и правото на слободно изразување на верата е 
потврда на уставно утврдената еднаквост на граѓаните 
без оглед на нивното верско уверување, да се определи 
граѓанинот да припаѓа на која и да е вера и да го испове-
дува нејзиното учење, но и правото да не припаѓа на 
ниедна религија. Одвоеноста на верските заедници и 
религиозните групи од државата е со цел државата да 
не се меша и интервенира во црковните и верските 
работи, а црквата и верата да не се вклучуваат и анга-
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жираат во политичкиот живот и вршењето на држав-
ните функции. Еднаквоста, пак, на верските заедници и 
религиозните групи пред законот значи дека не постои 
државна религија која би била повластена и дека не се 
признаваат никакви привилегии на било која вера по 
било кој основ. 

Понатаму, од содржината на наведените уставни 
одредби произлегува дека на граѓаните им се гарантира 
слободата на здружување заради остварување на нив-
ните права и уверувања, слободно да основаат здруже-
нија на граѓани, да пристапуваат кон нив и од нив да 
истапуваат, дека нивните програми и дејствувања не 
можат да бидат насочени, покрај другото и кон верска 
омраза и нетрпеливост, дека ограничувањето на слобо-
дите и правата не може да биде дискриминаторско и по 
основ на верата и дека ограничувањето на слободите и 
правата не може да се однесува на слободата на уверу-
вањето, совеста, мислата, јавното изразување на ми-
слата и вероисповеста, 

Тргнувајќи од напред наведените уставни и меѓуна-
родни основи за остварување на слободата на вероиспо-
веста, а имајќи ја предвид содржината на член 3 став 1 
од Законот според која верски работи и верски обреди 
во Република Македонија може да врши само регистри-
рана верска заедница, односно религиозна група, спо-
ред мислењето на Судрт, со ограничувањето содржано 
во оваа одредба верските работи да може да ги врши 
само верска заедница односно религиозна група, се 
ограничува и навлегува во личните и интимни чувства и 
верски определби на поединецот како негова уставна 
гаранција за слободата на вероисповеста, со што всуш-
ност се повредува слободата на вероисповеста и се соз-
дава можност за казнување на лица при остварување на 
нивната слобода на вероисповест и изразување на ве-
рата, кога версккте работи и верските обреди ги вршат 
надвор од регистрирана верска заедница, односно рели-
гиозна група. 

Исто така, тргнувајќи од напред наведените уставни 
одредби, а имајќи ја предвид содржината на член 10 и 
член 11 став 2 од Законот според кои за основање на 
религиозна група се бара цензус од најмалку 50 полно-
летни лица државјани на Република Македонија, за кои 
во содржината на пријавата за основање на религиоз-
ната група се запишуваат цовеќе податоци, според ми-
слењето на Судот, барањето на таков висок цензус на 
основачи и религиозна група и внесување на бројни 
податоци за основачите на таквата група, што не е 
случај со другите здруженија на граѓаните, претставува 
ограничување на слободата на вероисповеста и слобо-
дата на здружување на граѓаните заради остварување и 
заштита на одделни нивни права и уверувања. 

Понатаму, тргнувајќи од содржината на уставните 
одредби во однос на слободата на вероисповеста и на 
работата на органите на државната управа, а имајќи ги 
предвид конкретните овластувања на органот надлежен 
за прашан>ата на верските заедници и религиозните 
групи, содржани во членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од 
Законот, според мислењето на Судот, преку таквите 
овластувања на органот се ограничува слободата на 
вероисповеста и се нарушува уставно востановениот 
однос за одвоеност на верските заедници и религиоз-
ните групи од државата со што всушност со државите 
овластувања на органот надлежен за таквите заедници 
и групи излегува од рамките на уставните и законските 
овластувања на органите на државната управа. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека одред-
бите на член 3 став 1, член 10, член 11 став 2, членовите 
13 и 14 и член 22 став 2 од Законот не се во согласност 
со одредбите на Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 

Недков и судиите Бахри Исл>ами, д~р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д»р Стојмен Михај левски, д-Ј) Јован Про-
ески, Бесим Селими, д•р Јосиф Талевск« и д>р Тодор 
Џунов. 

Убр 223/97 Претседател 
23 и 24 декември 1998 година на Уставшсот суд на Република 

Скопје Макева, д>р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 
с у д с к и о г л а с и 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П СКОПЈЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување 
право на сопственост по тужбата на тужителот 
Николајчо Николов од Скопје, ул."Васка Каранге 
лески" бр.25/39 против тужената Шаќирова Афија од 
Скопје, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Шаќирова Афија од Скопје, 
да сејави во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави судот ќе и постави 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, У.П.бр.3025/98. 
, (26089) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Махмудије Џемаил> од 
Скопје, ул."Македонско косовска бригада" бр.28/12 
против тужениот Муамер Исмаиљ од Скопје, 
ул."Брсјачка буна" бр.11, сега со непозната адреса: 

Со решение XI П.бр.311/98 од 19.11.1998 година, на 
тужениот му постави привремен застапник 
аде.Даниела Миновска бул "Јане Сандански" бр. 52/3-
4,Скопје. 

Се повикува тужениот Муамер. Исмаил во рок 30 
дена од објавуваното на огласот да ја преземе 
постапката лџчно или преку полномошник Во 
спротивно, истата ќе продолжи преку привремениот 

4 застапник. 
Од Основниот суд Скопје П-Скопје, П.бр.311/98. 

(26099) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Зимер Зимери од с.Танушевци-
Скопско, против тужената Антонијанета Варесе од 
Германија со непозната адреса. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје, бр.3006-
1410 од •10.12.1998 година на тужената и се поставува 
привремен застапник адвокатот Мирче Ристовски од 
Скопје, ул."Питу Гули" бр. 55, кој ќе ја застапува се 
досека тужената или нејзиниот полномошник^ не се 
појават пр<?̂  судот, односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека на тужената и 
поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, VII.Пбр.2267/98. 
(25398) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд е во тек постапка- за развод на брак 
{ по тужбата на тужитело Ејупи Идриза Мехмед 



31 декември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64-Стр. 3321 

ул."Драге Тодсфо<жи" бр. 15 од Гостивар против 
Маркоски Василе Темелко ул."Драге Тодороски" 
Гостивар кој моментално е со непозната адреса во 
странство: 

Согласно чл;84 ст.2 т.4 од ЗПП тужениот Маркоски 
Василе Темелко кој сега се наоѓа во странство со 
непозната адреса и се определува привремен заста-
пник и тоа Димитриеска Душица , стручен соработник 
при Основниот суд Гостивар кој ќе го застапува 
тужениот се додека не се појави пред судот тој, или 
негов полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар,П,.бр.672/98. (26170) 

.ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

Пред Основниот суд во Кичево, се води граѓанска 
постапка основ измена на пресуда за доделување на 
чување и воспитување на детето Осман Јао доделено 

со одлука на Окружниот суд во Илиноис -САД бр.98-32 
по тужбата на тужителот Јао Лирије од с.Колибари 
Кичевско, застапувам од нејзиниот полномошник 
адв. Татјана Синаноска, против тужениот Селим Јао 
од с.Зајас, сега на привремена работа во САД со 
непозната адреса на престојување. 

Привремениот застапник Ќеназија Куртишоски од 
Кичево адвокатот на тужениот Селим Јао ќе ги штити 
интересите на тужениот се додека тужениот не се 
појави пред судот лично или не ополномошти друг 
полномошник. 

Од Основниот суд во Кичево,П.бр.387/98. (25589) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2895/98, на реЉтарска влошка бр. 1-2203-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
торот на Претпријатие за Производство на теписи, кон-
фекција и сервис „МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР" ц.о. -
а.д. Скопје Булевар Југославија бр. 8. 

Се брише досегашниот директор Бранко Ѓорѓиев-
ски в.д. генерален директор а се запишува новиот ди-
ректор Бранко Ѓорѓиевски генерален директор со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2895/ 
98. (25707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3434/98, на регистарска влошка бр. 1-7116-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основа-
чот на Претпријатие за меѓународна трговија и консал-
стинг „МАРКОНИ" доо Скопје, ул. „Скопска црвена 
општина" бб. 

Во претпријатието г.А истапува нов основач и тоа: 
Маркони Оверсеас лимитед - Лондон Англија со од-
лука од 19.10.1998 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3434/ 
98. (25708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3468/98, на регистарска влошка бр. 1-27965-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатие за производства, промет и услуги „БЕЛ" 
доо експорт-импорт Скопје ул. „Трнодол" бр. 7. 

Бришење на претпријатие за производство, промет 
и услуги „БЕЛ" доо експорт-импорт Скопје поради при-
појување кон Претпријатие за трговија на големо и 
мало „АМСКК" извоз>у воз доо Скопје бул. „Партизан-
ски одреди" бр. 3/2-3 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3468/ 
98. (25710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1717/98, на регистарска влошка бр. 1-28068-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, основачот, проширување на дејноста 
на Претпријатие за трговија и услуги, меѓународна и 
внатрешна шпедиција и туризам „БРАНА КОМЕРЦ" 
доо Скопје бул. „Св. Климент Охридски" бр. 54/2-3. 

Основачи се Јаневски Бранко и Ивановска Снежана. 
Директор е Јаневски Бранко. 
Застапник во надворешно трговски промет е Јанев-

ски Бранко. 
Дејности: 110903, 070226, 070226, 110302, 070227, 

070229, 070227, 070229, 110303, 07023, 070230, 07023, 
070230, 110304, 07024, 070240, 07024, 070240, 110309, 
07025, 070250, 07025, 070250, 110905, 07026, 070260, 
07026, 070260, 110404, 0802, 08020, 0802, 08020, 110909, 
080201, 080202, 080201, 080202, 013500, 013500, 070111, 
060502, , 070112, 090121, 070113, 090122, 070114, 090124, 
090129, 07012, 090131, 070121, 090132, 070122, 09039, 
070123, 110301, 070124, 060501, 070126, 0134, 01340, 
013400, 070127, 070128, 070132, 070129, 07014, 070140, 
07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070215, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1717/ 
98. (25711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2429/98, на регистарска влошка бр. 1-20708-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачот и директорот на Претпријатие за тр»говија на 
големо и мало увоз-извоз „БИСТРА ПРОМ" д.о.о. 
Скопје ул. „Ботун" бр. 24-6 Скопје. 

На 09.06.1998 пристапил: Киро Алековски. 
Се брише Волканов Ѓорѓи, директор без ограничу-

вање. Се запишува: Алеко>вски Киро, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2429/ 
98. (25712) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 342/98, на регистарска влошка бр. 3-02001334-
000-03, го запиша во трговскиот регистар Промена на 
седиште, Промена на управител Мешовито друштво со 
странски капитал со ограничена одговорност во при-
ватна сопственост за производство, промет, услуги, 
транспорт „Фротирекс" Ангеловски и др. ДОО увоз-, 
извоз ул. „Кузман Јосифовск»ѓ' бр. 26/1-1 Скопје. 

Се врши промена на седиште и во иднина ќе се 
диштето ќе се води на ул. Источна индустриска зона 
дел III бб Скопје 

Се запишува Јован Попов - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
342/98. (25714) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3286/?8, на регистарска влошка бр. 1-41870-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар Промена на ладе 
овластено за застапување АД „САИД ТРАДЕ" ек-
спорт-импорт, производство и услуги Ц.О. ул. „Буку-
решт" бр. 85 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Трег. бр. 3286/98. 
(25715) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3389/98, на регистарска влошка бр. 1-34824-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар Промена на ос-
новач Претпријатие за производство, промет, услуги и 
инженринг експорт импорт „КОНДИКО" д.о.о. ул. 
Партизански одреди бр. 103/6 Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег бр. 
3389/98 (25716) 
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Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 437/98, на регистарска влошка бр. 02005305?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Промена на 
проширување на дејност Трговско друштво за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало, експорт-, 
импорт КРЕПИ, Љупчо ДООЕЈ1 ул. „Салвадор Ал>ен-
де" бр. 21 Скопје> 

Друштвото врши проширување на следните дејно-
сти: 24.11; 24.12; 24.13; 24.15; 24.16 и 24.20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 437/98 
(25718) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 407/98, на регистарска влошка бр. 3-02000088-
000-09, го запиша во трговскиот регистар Промена на 
управител Трговско друштво за туризам и услуги „СТЕ-
ФАНИ" Станко и др. Д.О.О. екпорт-импорт ул. „Куз-
ман Јосифовски-Питу бр. Скопје. 

Се врши промена на управител. 
Да се брише Наташа Стојановска управител без 

ограничувања. 
Да се упише Ацевска Татјана управител без ограни-

чувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 407/98 

(25719) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег.бр. 2060/98, на регистарска влошка бр. 020054837-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на претпријатието Друштво за промет и услуги 
СЕВЕР ТРГОВИНА Север комерц ДООЕЛ ул. Васил 
Ѓоргов бр. 33 Скопје. 

Основач: Север Комерц од Суботица СРЈ, ул. Маг-
нетна пола бр. 6. 

Дејности: 28.51, 28.52, 28.63, 31.10, 33.20, 33.50, 
50.10, 50.30/12, 50.30/2, 50.40/12, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51,36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51,46, 51,47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51,62, 51.63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52,25, 52.26, 52,27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52,44/12, 52,44/2, 52,44/3, 52.44/4, 52,45, 52,46, 
52,47, 52,48, 52,50, 52.63, 52.71/1, 52.73, 52.74, 60.24, 
63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71."4, 71.40, 72.50, 
74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Дејности во надворешно трговскиот промет надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Андев Мише - управител со неограничени овласту-

вања. Јанош Баги - прокурист. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.2060/98 

. (25567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4836/98, на регистарска влошка бр. 020060667-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД на Трговското друштво за производство, 
продажба и сервисирање ЕЛМЕД, Јулијана и Михаил 
ДОО увоз-извоз ул. Методија Митевски бр. 8/2-6 
Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1, 52/44/4; 52.47, 52.26, 52.30, 52.33, 
52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.38, 51.34, 51.23, 51.33, 51.36, 51,39, 51.24, 51.25, 
51,35 , 50.30/1, 50.40/1, 51.66 , 51.51, 51,42/1, 51.45 , 51,47, 
51,52, 52.61, 51/63, 51,70, 51.57, 25.51, 24.52, 36.33, 
26,13/1, 26.15, 29.12, 14.29, 21.29, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.51, 29.53, 29.54, 29.56, 29.55, 30.01, 33.10/1, 33.10/2, 

33.„0 , 33.40, 33.50, 32.10, 32.20, 32.33, 31.20, 31.62, 
33.30, 30.02, 72.20, 31.30, 29.71, 24.30, 21.21, 21.25, 
21.22, 21.23, 21.24, 15.85, 15.51, 15.52, 15,88, 15.89, 
15,84, 15,82/2, 15,33, 15,86, 15.87, 15.92, 15,98/2, 15.98Л, 
15,71, 15°,72, 22.219 22.23, 22.22, 2?,.24, 22.25 , 36,22, 
45.31, 45,33, 45,34, 25.22, 25.23, 45.47, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.43 , 55.11, 55,12, 55,21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
50.20, 50.40/4, 52.74, 52.73, 72.50, 27.51, 27.53, 27.54? 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.51, 
28.62 , 28.63, 28,73, 28.71, 28,72, 28.74, 28.75 , 346.63, 
52,72/1, 71.50, 31,50, 21,62, 33.10/2, 35.43, 74.13, 74.40, 
74,84, 51.11, 51.12, 51,13, 51,14, 51,15, 51,16, 51,17, 
51,18, 51.19, 70.31, 70.20, 71.31, 7132, 71.33, 71.345, 
71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 63.40, 73.10/1, 73.10/2, 72.10, 
74.14, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 51,46, 29.71, надво-
решна трговија, трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи, застапување на страни фирми и реек-
спорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Буга-
рија и Србија, комисиона продажба, консжнациона 
продажба. 

Лице овластено за застапување во надворешно 
трговско работење е управителот Јулијана Хегкези, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.4836/98 
(25568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 5704/98, на регистарска влошка бр. 02006573?-
3-03-0()0, го запиша во трговскиот регистар упис на ТИ 
Друштво за производство промет и услуги ДЕУС Горар 
и др. ДОО увоз-извоз ул. Јане Саедански бр. 40/1-8 
Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.11, 
15.32, 15.33, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.91, 15.93, 
18.10, 1930, 20.10, 20.30, 20.51, 25.22, 25.24, 28.11, 
29.13, 45.21, 45,22,45.23, 45.24, 45.25, 4531, 45.32, 45.33, 
45.34 , 45.41, 45.45 , 51.13, 51.16, 51,17 , 51.19 , 51.21, 
51,22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 5132, 51,33, 51.34, 
5135, 51,41, 51.42, 51,43, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52,24 , 52,25 , 52.„6, 52,27, 52,41, 52.42, 52,43, 52.44, 
52.45, 52,46, 52,47, 52.48, 60.212, Г>О.22, 60.23, 60.24, 
71 32, 71.34, 72.20, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
74.84, 93.05, изведување на инвестициони работи во 
странство, превоз на патници во меѓународниот друм-
ски сообраќај превоз на стоки во меѓународниот друм-
ски сообраќај надворешна трговија со прехранбени 
производи надворешна трговија со мепрахренбени про-
изводи работи на посредување, застапување, консулта-
ција во надворешниот трговски промет 

За управител на друштвото се именува Горан Ки-
ровски од Скопје. 

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

За обврските сторени во правниот промет, друш-
твото одговара со сите свои средства. Содружниците на 
друштвото се Кировски Горан и Кировски Душко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.5704/ 
98. (25569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 5823/98, на регистарска влошка бр. 02005619?-
8-09-000, го запиша во трговскиот' регистар усогласу-
вање со ЗТД на Друштвото за промет, услуги и марке-
тинг КАРРО-ПРОМ Методија ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. Исаија Мажовски бр. 43 Скопје. 

Дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.31, 51 32, 51.33, 5134, 51.35 , 51.36, 
5137, 51.38, 5139, 51.41, 51,42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70,- 52.11, 
52.12 , 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.27, 



52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.:5, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 

'63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 761.40, 74.12, 74.13, 74.20/3, 
74.40 , 74.84. надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени п р е -
води, реекспорт, застапување и Посредување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнациони работи со стран-
ство, малограничен промет со соседните земји, меѓуна-
роден превоз на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција. 

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

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Методија Каргов, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.5823/ 
98. (25570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3692/98, на регистарска влошка бр. 02004708?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање-основање на ДОО Трговско друштво СИТКО, 
Антонио и Сашо ДОО Скопје, ул. Никола Парапунов 
бр. За локал 36. 

Друштвото е основано со Договор за основање, а 
содружници се Антониот Георгиевски и Сашо Костов-
ски двајцата од Скопје. 

Дејности: 01.41/3, 01.42, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.44/2, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 
51.47 , 51.70, 51.45 , 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.42/1, 
51.44 , 29.71, 31.62, 31.20, 55.30/1, 55.30/2, 63.30,71,31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 
63.40. 

Дејности во надворешниот трговски промет: 
- надворешна трговија со прехранбени производи 
- надворешна трговија со непрехранбени производи 
- посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги 
- Реекспорт 
- Консигнација 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешиот и надворешниот промет е Антонио Георгиев-
ски, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3692/ 
98. (25571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и промена 
на Друштво за производство и трговија на големо и 
мало ИЈ-БЛАМА Благоја ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. Лука Геров 1 бр. 8 Скопје. 

Основач: Наумовски Благоја. 
Дејности: 52.24, 52.21,52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 

52.27 , 52.63 , 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45 , 52.46, 
52.44/2, 52.44/4, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.32, 52.50 52.12, 50.30/2, 50.30, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.66, 51,51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 17,71, 15.81/1, 15.82/1, 
15.85 , 01.21, 01,22/1, 01.23 , 01.24, 01.25 , 01.30, 01.22/2, 
15.12, 45.33, 45.34, 52.72/1, 63.40, 74.12. 

Бр. 64-Стр. 3327 

Застапување: Наумовски Благоја, управител без 
ограничување во овластувањата 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2491/98, на регистарска влошка бр. 02005550?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие на Друштво за производство, 
промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ ДОЛОРЕС 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Ѓуро Стругар бр. 15-а. 

Со пријава за упис во трговскиот регистар за Друш-
тво за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КО-
МЕРЦ ДОЛОРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје основач е 
Вичишка Долорес од Скопје. 

Седиште: ул. Ѓуро Стругар бр. 15-а. 
Дејности: 24.5, 24.51, 24.52, 25.2, 25.22, 45.1, 45.11, 

45.12, 45.2, 45.21, 45.2101; 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.6, 51.7, 51,70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 
52.21, 52.22, 51.23, 52.3, 52.31, 52.32, 52.33, 52.4, 52.5, 
52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.31, 70.32, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5., надворе-
шен трговски промет со сапуни и детергенти, препа-
рати за чистење и полирање, парфеми и тоалетни пре-
парати, надворешен трговски промет со други хемиски 
производи, надворешен трговски промет со друга трго-
вија на големо, надворешен трговски промет со фарма-
цевтски, медицински, в козметички и тоалетни препа-
рати. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото'одговара со сите свои средства Ви-
чишка Долорес - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2491/ 
98. (25573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4204/98, на регистарска влошка бр. 02006317?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Трговското друштво „ВИСИ КОМПА-
НИ" Иванчо ДООЕЛ експорт-импот ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 68 Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52,43 , 52.44/1, 52.45 , 52,46, 
52.47 , 5,48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.35, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.46, 50.30/1, 50.40/1, 
74.13, 74.14, 74.84., надворешна трговија со прехран-
бени стоки и надворешна трговија со непрехранбени 
стоки. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Иванчо Ѓорѓиевски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4204/ 
98. (25574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3398/98, на регистарска влошка бр. 1-44191 •О-
О>О, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
претпријатието на Трговското претпријатие на големо 
и мало „МАГЕКС" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Видое 
Смилевски Бато" бр. 33-3/6. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .31 декември 1998 
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Се врши упис на бришењето на претпријатието по-
ради негово припојување кон Трговското претпријатие 
на големо и мало „МЕТРО" А•Д. увоз-извоз Скопје. 

Од Основниот суд ̂ Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3398/ 
98. (25687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3399/98, на регистарска влошка бр. 1-44073-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
претпријатието на Трговското претпријатие на големо 
и мало „МЕТРО" А•Д. увоз-извоз Скопје, ул. „П1 Ма-
кедонска ударна бригада" бр. 48ас 

Се врши упис во судскиот регистар на припојува-
њето на Трговското претпријатие на големо и мало 
„МАТЕКС" д.о.о. кон ТП на големо и мало „МЕТРО" 
А•Д. увоз-извоз Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3399/ 
98. • (25688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3145/98, на регистарска влошка бр. 1-2242-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување на А•Д. Дрвно индустриски 
комбинат „СТРАШО ПИНЏУР" ц.о. Кавадарци, ул. 
„Индустриска" бр. 23. 

Се брише застапник дипл. правник Благој Кичев, 
директор без ограничување, а се запишува Стојанов 
Трајче, в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3145/ 
98. (25689) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3418/98, на регистарска влошка Г-19382-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување на Производното-трговско 
услужно претпријатие „ЗЕНИТ" Ц.О. експорт-импорт 
Кавадарци, ул. „Ленинова" бр. 33. 

Се врши промена на лицето за застапување во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет. 

Се брише Зора Ресавска, директор без ограничу-
вање, а се запишува Катица Ресавска, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3418/ 
98. (25690) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 411/98, на регистарска влошка бр. 020039927-
6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиштето на Трговец-поединец „МЕРЛИН МОН-
РО" ТП, за исхрана Лидија Александар Манева, ул. 
„Илинденска" бб, Кавадарци. 

Се врши промена на седиштето и во иднина е гласи: 
Трговец-поединец „МЕРЛИН МОНРО" ТИ, за исхрана 
Лидија Александар Манева, ул. „Димката А. Габерот" 
бб, Кавадарци. 

Од Основиот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 411/98. 
(25691) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3414/98, на регистарска влошка бр. 1-58556-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди* 
ректор. Претпријатие за производство, трговија, уго-
стителство и услуги „СЛАТРА" ц.о. увоз-извоз, ул. 
„Лесковачка" бр. 66/1-1/10. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешени надворешен трговски промет и тоа: 

Се брише: Трајан Јовановски директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Станка Николовска директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3414/98. (25692) 
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Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3458/98, на регистарска влошка бр. 1-52692-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основач, промена на директор, Услужно трговско прет-
пријатие „ДЕМИГО" ц.о., ул. „Видое Смилевски Бато" 
49/9 Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Хаџи Ристов 
Мирче од Скопје. 

« Се разрешува досегашниот директор без ограничу-
вање Хаџи Ристов Мирче. 

Се запишува: Хаџи Ристов Драган директор без 
ограничување и застапник во НТП. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3458/98. (25693) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 02002682?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето 
на ТП, ТП „РИКИ" трговија на мало Ристески Стојан 
Ристе, ул. „Партизански одреди" кула бр. 23 локал 1 
Скопје. 

Бришење на „ТП РИКИ" трговија на мало Ристески 
Стојан Ристе. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
381/98. (25694) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3182/98, на регистарска влошка бр. 1-47350-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор, Претпријатие за трговија и услуги „АЛ-
ТРА" увоз-извоз ДОО, ул. „Франц Прешерн" 183 
Скопје. 

Од претпријатието истапува Борис Ѓуровски, а при-
стапува Лена Ѓуровска. 

Се брише досегашниот директор Борис Ѓуровски. 
Се запишува: Лена Ѓуровска. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3182/98. (25695) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3460/98, на регистарска влошка бр. 1-3382-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор, Трговско претпријатие „КВАЛИТЕТ4 Ц.О. с. 
Волково - Скопско. 

Се брише досегашниот директор Урдаревиќ Нико-
дин. 

Се запишува: Урдаревиќ Владимир директор на 
претпријатието целосно и неограничено. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3460/98. (25697) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2209/98, на регистарска влошка бр. 1-61777-0-, 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор, Претпријатие за интелектуални-книговод-
ствени услуги и трговија на големо и мало „ЕВТ-КОН-
САЛТИНГ" - ДОО увоз-извоз, ул. „Васил Главинов" 
бр. 36 Скопје. 

Се брише: Надежда Миркова директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Кајсторовска Илинка директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2209/98. (25698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5411/98, на регистарска влошка бр. 02006290?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за инженеринг „КВА-
ДРАНТ" Зоран и други ДОО, Бул. „Маркс и Енгелс" 
бр. 1/2-16, Скопје. 

Содружници се Лефтер Антов и Зоран Антов од 
Скопје. 
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Зоран Антов, управител без ограничување. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 21.21, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25:24 , 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.10, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 
27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28,22, 28,40, 28.61, 28.62, 28,63, 28.71, 28.72, 
28.73 , 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.21, 29.22 , 29.23, 
29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29,56, 31.10, 
31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.30, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42 , 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.3001, 50,30/2, 50.40, 50,40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.33, 51.54, 
51,55 , 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22 , 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.71/1, 52.74, 60.24, 
74.10, 74.14, 74.20/2, 74.20/3 74.20/5, 74.40, 74.84, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5411/ 
98. (25699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3142/98, на регистарска влошка бр. 1-69647-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ТП 
„БОБАНА" Зоран Крунислав Јовановски, Бутик, бул. 
„Свети Климент Охридски" бр. 62, Скопје. 

Се запишува бришење на ТП „БОБАНА" Зоран 
Крунислав Јовановски, Бутик, бул. „Свети Климент 
Охридски" бр. 62, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3142/ 
98• (25700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3228/98, на регистарска влошка бр. 1-30437-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Приватното претпријатие за трговија 
на големо и мало „ИНОТРГ ЗОКИ" ц.о. експорт-им-
порт, бул. „Јане Сандански" бр. 107/3-10, Скопје. 

Од претпријатието истапува Коневски Марко, а 
пристапува Јовановски Зоран. 

Се разрешува досегашниот директор Коневски 
Марко, а се запишува новиот директор Јовановски Зо-
ран. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3228/ 
98. (25701) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
, Срег. бр. 2393/98, на регистарска влошка бр. 1-65823-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие на големо и мало 
„АНДОН" ц.о. експорт-импорт, ул. „Партизански 
одреди" бр. 47/2-8, Скопје. 

Се брише Андоновски Иван, а се запишува Велко 
Мароски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2393/ 
98. (25702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3455/98, на регистарска влошка бр. 1-6496-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Производно трговското претпријатие „БЕЛ 
ПРИ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Леринска" бр. 356, Скопје. 

Се брише Јовчевска Даница, а се запишува Радој-
кова Вера. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3455/ 
98. (25704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1248/96, на регистарска влошка бр. 1-64436-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
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за застапување на „НЕОСТИК" д.о.о. претпријатие за 
производство и трговија со лепила и хемиски произ-
води, увоз-извоз, бул. „Партизански одреди" бр. 21, 
Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Божјаковски Пе-
тре, директор без ограничување, а се запишува нов 
застапник Божјаковски Никола, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1248/ 
96. (25705) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Скопје П Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр.2223/97 од 22.10.1998 година. 

Се заклучува стечајната постапка над Друштво со 
ограничена одговорност за меѓународна шпедиција, 
трговија и услуги и транспорт "Траншпед" со седиш-
те на бул."АВНОЈ" бр.74-б, со жиро сметка 400-601-
16663. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатие при 
Основниот суд Скопје I Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје П Скопје. (26360) 

Основниот суд во Скопје П Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст. бр.2638/97 од 18.12.1998 год., 
се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник, производно трговско претпријатие "Вема" 
извоз-увоз Скопје со седиште на ул."Бојмија" бр.4/8,и 
со жиро сметка 40100-601-109351. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатие при 
Основниот суд Скопје I Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје П Скопје. (26431) 

Основниот суд во Скопје П Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр.2555/97 од 07.12.1998 година, се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник, 
претпријатие за трговија на големо и мало, промет и 
инженеринг, експорт-импорт, д.о.о. "Авон Комерц" со 
седиште на ул."Коце Металец" бр.2-б,лк.2 - Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-756018. 

По правосилноста на решението, *стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатие при 
Основниот суд Скопје I Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје П Скопје. (26430) 

Основниот суд Скопје П Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр.206/98 од 18.12.1998 година, се 
заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник, претпријатие за внатрешен промет инжиње-
ринг, производство и услуги "Гонгинжињеринг" цо 
Скопје, со седиште на ул."Благоја Стефковски" бр.32 
и жиро сметка 40110-601-76358. 

По правосилноста на ова решение, стечајниот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основен суд Скопје I Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје П Скопје. (26429) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.325/98 
од 25.12.1998 година, над ПП"Колосеум" Битола, 
ул."Далматинка" бр.2 со дејност трговија на мало и 
ж. с-ка 40300-601-51376, при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26473) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.321/98 
над ПГГПастул Промет" од Битола, бул."1-ви Мај" 
бр.325-а и ж. с-ка 40300-601-80352, со дејност градеж-
ништво-услужна, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26474) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.З23/98 
од 28.12.1998 година, над ПГГПелалек" Битола; ул. 
"Даме Груев" бр.166, со дејност производство на соко-
ви, со ж. с-ка 40300-601-24992, отвори стечајна поста-
пка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26475) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.215/98 
од 25.12.1998 година, над ПП"Ривал Компани" Битола, 
бул."1-ви Мај" бб, со дејност трговија на мало и жиро 
с-ка 40300-601-8516, при ЗПП Филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26476) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.324/98 
од 25.12.1998 година, над ПП"Н.П. Комерц" Битола, 
ул."Пецо Божиновски" бр.30, со дејност трговија на 
мало и ж. с-ка 40300-601-13744, при ЗПП Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26477) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.158/98 
од 25.11.1998 година, отвори стечајна постапка према 
должникот ШГДалиса" Прилеп со седиште на 
ул."Круме Волнароски" бр.62 Прилеп, жиро сметка 
41100-601-19366. 

Стечајната постапка преме должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26478) 

Основниот суд во Кавадарци, е поведена стечајна 
постапка по Ст. бр.204/98 год. е отворена и истовре-
мено заклучена стечајната постапка на ПТП"Бојаџи 
Комерц" за Неготино, ул."Едвард Ќар дел>" бр.23. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (26480) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 1/97 
од 24.12.1998 година, објавува дека ја заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ПП"Веда 
Комерц", ул."Илинденска" бр.54 Кавадарци. Со реше-
ние на Окружен стоџански суд Скопје Л.бр. 152/95 од 
27.09.1995 година сеГ заклучува ликвидационата Пос-
тапка над претпријатието за туризам, угостителство и 
трговија "Евросон" увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, ул. 
"7-ми Септември" бр.93. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (26481) 

Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. 
бр.29/96 од 24.12.1998 година, се заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник 33"Пере Тошев" 
с.Раец со седиште на ул*"Браќа Џунови" бр.12. Со 
решение на Окружен суд Кавадарци Ст.бр. 167/96 од 
17.11.1998 година се заклучува стечајната постапка 
над стечајниот должник "Би Компани" ул."Кирил , и, 
Методи" бр.8 Кавадарци. 

Од Основниот суд Ј̂> кап,.,/ "и. (26482) 
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Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. 
бр.199/98 од 24.12.1998 година, се отвара стечајна пос-
тапка над стечајниот должник д.о.о."Панта Реј-95" 
ул."Ќиро Спанџов" бр.4, Кавадарци, но истата не се 
спроведува, поради немање имот на должникот. Со ре-
шение .на овој суд Ог.бр. 173/96 од 18.11.1998 година се 
заклучува стечајна постапка над стечајниот должник 
"Кијо Комерц" ул."Пано Мударов" бр.5 Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (26483) 

Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. 
бр.191/98 од 23.12.1998 година, се заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ТП"Орка Комерц" 
од с.Тимјаник Неготино. Со решение на овој суд 
Ст.бр.189/96 од 17.11.1998 година се заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должник ТПУТ"Пан-
Мак-Компани" ул ."Дојранска" бр.2 Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (26484) 

Со решение на Основниот суд Кавадарци, Ст. 
бр .45/96 од 18.11.1998 година, се заклучува стечајната 
постапка над стечајниот должник ПП"Ринекс" од 
Кавадарци ул."Илинденска" бр. 1. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (26485) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.392/97 
од 14.12.1998 година, над ПП"Синдерела" од Битола, 
ул."Јадранска" бр.39, со дејност трговија на мало и 
жиро с-ка 40300-601-57850 при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25682) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.319/98 
од 18.12.1998 година, над ПП"А-Карго" од Битола, 
ул."Васил Брклевски" бр.6, дејност трговија, и жиро 
сметка 40300-601-77040 при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25683) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.318/98 
од 18.12.1998 година, над ШТРолер" Битола, 
ул."Нико Фундали" бр.З, дејност трговија, жиро с-ка 
40300-601-62350 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25684) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 162/98 
од 9.12.1998 година, по предлог на должникот отвори 
стечајна постапка према должникот Услужно, произ-
водно, прометно претпријатие увоз-извоз "Електрода" 
од Прилеп, П•О. со седиште во Прилеп на ул."Мире 
Целкоски" бр.З, регистрирано пред Окружен стопан-
ски суд во Битола со решение срег. Бр.3108/93 бр. на 
регистарска влошка 1-11039 со жиро с-ка 41100-601-
32501. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (25685) 

Со решение Ст. бр.104/98 од 22.12.1998 год. е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП "Астрајон-
промет" Отру мица, ул."Иљо Шопов" бр.15/19 со број 
на жиро с-ка 41300-601-22017 која се води при ЗПП 
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Филијала Струмица, но истата не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот и стечајната постапка 
се заклучува. 

Доверителите горенаведеното решение можат да го 
напаѓаат со жалба во рок од 15 дена сметано од обја-
вување на истото во "Службен весник на РМ", преку 
насловниот до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот на 
ден 22.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (25686) 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр.463/98 од 
09.12.1998 год. е отворена стечајна постапка над ПТ 
"Тргоавто" од Радовиш, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
објавување на решението во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (25839) 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр.525/98 од 
09.12.1998 год. е отворена стечајна постапка за стечај 
над ППС"Викторија-Промет" од Струмиц$, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите^можат да го напаѓаат горе наведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
објавување на решението во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (25840) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека се заклу-
чува стечајната постапка над должниците *Техноме-
тал ком-94" Кавадарци, Ст. бр.2/97 со решение од 
28.05.1998 година, ЗСЗ"Македо-96" с.Рожден со реше-
ние Ст. бр.42/98 од 25.06.1998 година и ПТУ"Вебо" 
Неготино, Ст. бр.98/98 од 23.03.1998 година поради 
немање на имот за понатамошно водење на стечајна 
постапка. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25838) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.152/98 од 30.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и улуги 
"ЕВИ-ТРЕЈД".увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул."Бертранд 
Расел" ббр.50, Скопје со жиро сметка 40120-601-
365804. 

За ликвидатор се определува лицето Митре 
Петревски од Скопје, со стан на ул."Бертнард Расел" 
бр. 50. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25639) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 127/98 од 17.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големои мало 
угостителство и туризам "ФАНИМИК" Ц.О. од 
Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бр. 17/8, Скопје со 
жиро сметка 40100-601-80903. 

За ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски од Скопје, со стан на ул."Христо 
Чернопеев" бр.1-а , телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24647) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 82/98 од 11.11.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско 
претпријатие "ИБИШИ" увоз-извоз Ц.О Куманово од 
Куманово, ул."Борис Кидрич" бр.27, Куманово со 
жиро сметка 40900-601-45239. 

За ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски од Скопје, со стан на ул."Христо 
Чернопеев" бр. 1 -а , телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во« 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.23/98 од 07.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "БЕРЕЗИМАЦ" 
д.о.о.експорт-импорт Куманово од Куманово, 
ул."Гоце Делчев" бр.27, Куманово со жиро сметка 
40900-601-16658. \ 

За ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски од Скопје, со стан на ул."Христо 
Чернопеев" бр.1-а , телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги. 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
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план 3,.скица 6, во КО Балинци - Гевгелија, сопстве-
ност на Митков Тодор од с.Балинци - Гевгелија за вку-
пна цена од 3.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Пр©чкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 
во Гевгелија. (26464а) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 
бр.1250, план 5, скица 18, класа 1, површина 2281 м2 во 
мв Бостанлк; КО Богородица, сопственост на Узунов 
Живко од с.Богородица - Гевгелија, за цена од 5.000,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Пр©чкова, ул."Васо Ќар ајанов" бр.4 
во Гевгелија. (26464) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП. бр.169, план 2, скица 1, заведени во ПЈ1.138 за КО 
- Мамудовци, класа 1, во површина 1/3 од вкупна 
површина од 3548 м2, за цена од 800.000,00 денари, чиј 
сопственик е Филиподки Ѓорѓија. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од. денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" 
бр.13, Кичево. (26465) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
Чурлик, класа 3, површина 3255 м2,( КП. 2902, КО 
Црнилиште. Наведеното земјоделско" земјиште се 
води во ПЈ1 број 383 за КО Црнилипгге на РГУ Свети 
Николе. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубомир Доневски, ул."Пионерска" бр.15, 
Свети Николе. (26466) 

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.520, на м.в. 
"Граница", нива, 2 класа, површина од 2143 м2, по 
ПЈ1.бр.149 на КО Синичане, за цена од 150.000,00 
денари, сопственост на Рецепи Изет и Рецепи Нејази 
од с•Синичане - Тетово и КП.бр.3520 м2, на м.в. 
"Караманица", нива 4 класа, со површина од 3743 м2, 
по ГОГ бр.883 на КО.Челопек, за цена од 400.000,00 
денари, сопственост на Трајковски Ѓоре од с.Челопек 
- Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување, 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ̂ -претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (24649) 
ѓ 

Ј 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ј1 бр.24/98 од 07.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка ред должникот Претпријатие 
за производство, трговија,угостителство и туризам 
"КИПРО-КОМЕРЦ" п,о Куманово од Куманово, 
ул "Ш Мак. ударна бригада" бр Л 53 од, Куманово со 
жиро сметка 40900-601-19826. 

За , ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски од Скопје, со стан на ул."Христо 
Чернопеев" бр. 1 - а , телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
Пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување 

Од Основниот суд Скопје I Скопје (24650) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава една идеална половина од КП. бр. 659/2 
на м.в.'!Крушезица" нива 3 тел аса, површина 3279 м2, 
опишана во 11Ј1 бр.643 на КО Долно Седларце за цена 
од 230.000,00 денари сопственост на Ариф Зекир 
Ќашиф од'^Челопек и нива на КП. бр.2445/3 на 
м.в.-Т.Лак" нива 3 класа, површина 1267 м2, опишана 
во ПЈ1.бр.1562 на КО 2Је;лапек, сопственост на Зеќири 
Авзија Азби од с . ^ л ^ п е к за цена од 150.000,00 ден. 

Се повикуваат заедни,чките сопственици,'сосопстве-
ниците,, ш соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продавало рок.од-30 дена:од;денот на обја-
вувањето во "Службен вефќж на Е?М", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на нонудата? во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Алехсзндгр Захариески, ул."ЈНА" бр.4, 
Тетово. . ^ ^ ^ ^ ^ (26375) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 
бр.234, план 2, скица класа'3, површина 1182 м2 во 
ме Село, ЕВД Мрзенци - Гевгелија, за цена од 21.000,00 
денари. 

Се повикуваат сочсттеркците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено дг се 7/5зјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавете за п р ^ ф г ^ ^ на понудата да се достават 
до нотарот Наду ЈЧрочигова, уЈ\"Васо Карајанов" бр.4 
во Гевгелија. ^ (26463) 

Се продава че^Јсу/угае земјиште - нива на КП. 
бр.887, класа 3, гг^ркгуша 189 м1 и лозје на КП. 888, 
класа 2, површина ед Ј69 м1, сето тоа на мв Ораите, 



31 декември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64-Стр. 3321 

•штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово. 

(26470) 

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП. 
бр.388, план 4, скица$., м.в. "Лос", нива, класа 3, која 
мери површина од 24ттм2, во КО Туденце - Тетово, 
сопственост на Цветковска Милан Коца од Јегуновце, 
за цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и• соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тетово. 

(26163) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП. бр. 1/10, план 1, скица 4, м.в. "Долна Чаваруга", 
класа 1, нива, површина од 3050 м2, сосопственост на 
Живковиќ Јаготка, Арсовска Нада и Димковски Зоре, 
за цена од 90.000,00 денари, заведена во ПЛ. бр.609 за 
КО Опае. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, ул."11 Октомври" бр.1а, 
Куманово. - (26164) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП. бр. 1564/2, план 4, скица 65, м.в. "Град", класа 5, 
нива, површина од 406 м2, сопственост на Петровски 
Русе, за цена од 20.000,00 денари, заведена во ПЛ. бр.4 
за КО Куманово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. ' 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, ул."1Ј Октомври" бр.1а, 
Куманово. (26166) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива 
построена на КП. бр.437/1, план X скица 5, м.в. "Долна 
Дрма", нива класа 3, површина од 629 м2, во КО 
Мралино, сопственост на Милосављевиќ Весна и 
Милосављевиќ Златка и двете со стан на ул."Шекспи-
рова" бр.9/2-1 и Цветановиќ Лидија, ул."Манчу 
Мжтак" бр. 18 Скопје, по цена од 10 германски марки 
од м2, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб -
трг.центар Автокоманда Општина Гази Баба Скопје. 

(26101) 

Се продава земјоделско земјиште - парцела, КП. бр. 
949 - нива класа 3, површина 1.000 м2, место викано 
"Менојца", парцела КП. бр. 1189 - нива, класа 3, 
површина од 1175 м2, место викано "Испраен камен", 
и парцела КП. бр.2257 - нива, класа 3, површина од 
1268 м2, место викано *Тутунски пат", сите заведени 
во Имотен лист број 79 за КО Трновци, сопственост 
на лицето Стојан Стојановски од Охрид, ул."Дејан 
Војвода" бр. 162, цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до продавачот Стојан Стојановски, ул."Дејан Војвода" 
бр. 162, Охрид или нотарот Веселинка Деребанова -
Крстевска, Грозд Л-5 Битола. (25674) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 721/3 на 
м.в. "Крушевица", нива 5 класа, со површина од 3358 
м2 по ПЛ. бр.207 на КО.Боговиње, за цена од 70.000,00 
денари, сопственост на Фејзулаи Еладин од с.Богови-
ње - Тетово и КП. бр.721/2, на м.в. "Крушевица", нива 
5 класа, со површина од 3259 м2, по ПЛ. бр.584^а 
КО.Боговиње, за цена од 60.000,00 денари, сопстве-
ност на Фејзули Алил> и Фејзули Гарип од С^оговиње 
- Тетово. ^ ' 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од ЗО<^ена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за ''прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губ^т1!равото на првенство. 

Изјавите за .прифаќање, на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово. 

* (25675) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП. бр.260, скица 6, план 1, место викано "Село" со 
површина од 347 м2, по' цена од 5.200,00 денари, соп-
ственост на Трајановски Атанас од с.Вакав, заведено 
во поседовен лист бр.39 за КО Вакав. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во,спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр.1а 
во Куманово. (25676) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП. бр.651, план 4, скица 10, место викано "Пр-
жел", класа 4, култура нива, површина од 3031 м2, соп-
ственост на Јовановски Н.Петре, за цена од 60.000,00 
денари, заведена^ П.Л. бр.220 за КО Романовце. 

Се 'повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, ул."11 Октомври" бр1а 
во Куманово. (25677) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Се сторнира огласот објавен во „Службен весник 
на РМ" бр. 63/98/ за «равоаголеи печат и шембил 
*со , следната содржина: „Трговско друштво за пре-
работка и конзервирање на месо, внатрешен и надворе-
шен промет и услуги П. Г. НИКАС С.А. АТИНА, 
„НИКАС" С.А. Солун, „Виор" Скопје „НИКАС-
СКОП" ДОО Скопје". 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.1067252 на име Тасев Добре, ул.м3елен 

пазар" бр.26, Кавадарци. (26356) 
Пасош бр.08028406 издаден од УВР Тетово на име 

Л>оки Фатмир, ул."Ј.Златановски"бр.6а,Тетово.(26370) 
Пасош бр.6020626 издаден од ОВР Крушево на име 
Дишовски Сашо, с.Подвис, Крушево (26371) 
Пасош бр.184260 издаден од на име Далипи Селадин, 

с.Бачиигга, Кичево (26372) 
Пасош бр.1066890 издаден од УВР - Скопје на име 
Емир Црновршанин, с.Чифлик, Скопје (26462) 
Пасош бр.809062 издаден од УВР Штип на име Монев 

Ванчо, ул."Козјак Планина" бр.40, Штип. 
Чекови од тековна сметка бр 13116692 Чекот 

бр.3971825. издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тодоровска Даниела, Скопје (26366) 

Чекови од тековна сметка бр.З8545-60 Чековите од 
бр 18782443 до 18782455 од бр.17032190 до 17032193, 
17032198,17032199,16360184 ,10578724 .18392876 
18392878 до 18392881. издаден од Стопанска банка АД 

Скопје на име Бране Апостолоски, Скопје (26383) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Спасевска 

Виолета, Скопје (26300) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бајрами 

Л>атиф, Скопје (26365) 
Работна книшка на име Ѓеоргиев Венцо, ул."Лазар 

Андонов" 29, Кочани (26369) 
Свидетелство за 8 одд. на име Џини Беадин с.Согле, 

Велес. (26359) 
Свидетелство за 6 одд. на име Валмарски Дејан 

с.Ратево, Берово (26363) 
Свидетелство за 8 одд. на•име Коцева Благица, 

Радовиш . (26368) 
Свидетелство за 4 одд. издаден од ОУ "Н.Југославија" 

на име Додевска Венка, нас. Ајдучка чешма, 
Куманово (26374) 
Индекс бр.9068 издаден од Земјоделски факултет -

Скопје на име Денковски Роберт, Скопје (26362) 
Пасош бр. 519948 издаден од УВР Тетово на име 

Омери Ремзи од ̂ .Доброште Тетово. 
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Диплома издаден од ДЕМУ "Коле Нехтенин" Штип 
на име Митевски Оливер, Штип (26367) 
Престанува со вршење на дејност од 31-12-1998 год. 
издаден . на име Томислав Чивлачки "Томиќ", 

Скопје " (26364) 
Ловечка дозвола издаден/вд УВР Тетово на име 

Шасивари ЈимнИ с.Г.Речица, Тетово (26373) 
Решение уп. бр. 11-2984 издаде**од СО Чаир - Скопје 

на име Савре Ивановски, Скопје (2646Ј) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈВП Хидросистем „Стрежево" - Би-
тола објавува 

БАРАЊЕ БР. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ: 
1.1. Нарачател: ЈВП Хидросистем „Стрежево" - Би-
тола 
1.2. Предмет на набавката: 
- Канцелариски материјал и прибор, согласно Специ-
фикацијата на нарачателот. 
1.3. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. Нара-
чателот, ќе достави на повик од секој заинтересиран 
понудувач. 
1.4. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица. 
1.5. Постапката по барањето ќе се спроведе согласно 
член 42 од Законот за јавни набавки. 
1.6. Рокот на поднесување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето. 
1.7. Со најповолниот понудувач нарачателот ќе склучи 
Рамковен договор за набавка, со времетраење од една 
година односно заклучно со 31.12.1999 година. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечна цена по пози-
ција, како и вкупна цена за сите позиции со вкалкули-
ран данок на промет, франко набавувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки во еден-оригинален приме-
рок потпишан од страна на овластено лице на понудува-
чот. 
3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни 
да достават: 
- извод од регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од ЗПП во смисла на 
Правилникот за содржината на документот за бонитет; 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од 
одговорното лице на понудувачот; 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Цена, начин на плаќање - компензација, квалитет и 
рок на испорака• 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние 
кои не се изработени согласно условите од барањето 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда во дел или за цела набавка. 
5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈВП^Хидроси-
стем „Стрежево" - Битола, булевар 1-ви Мај б•б. - Би-
тола. 

Комисија за јавни набавки 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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О Б Ј А В И 0131 Производство на пијалаци 9.342 

Врз основа на членот 5, од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 0132 Производство на добиточна храна 5.426 

РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

0133 Производство и преработка на тутун 7.619 

О Б Ј А В У В А 
0134 Графичка дејност 5.602 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4.219 

месец декември 1998 година неможе да изнесува по-
малку од утврдената по одделни гранки и тоа: 0139 Производство на разновидни производи 8.009 

0201 Земјоделско производство 5.195 

Шифра Гранка Основица 0202 Земјоделски услуги 8.126 

0101 Електорстопанство -9.234 0203 Рибарство 3.601 

0102 Производство на јаглен 5.071 0300 Шумарство 5.779 

0105 Производство на нафтени деривати 8.155 0400 Водостопанство 5.433 

0106 Производство на железна руда - 0501 Високоградба 3.999 

0107 Црна металургија 6.248 0502 Нискоградба и хидроградба 5.285 

0108 Производство на руди на обоени метали 6.906 0503 Инсталатерски и завршни работи во 
4.739 0109 Производство на обоени метали 7.500 градежништвото 4.739 

0601 Железнички сообраќај 6.572 0110 Преработка на обоени метали 5.153 0601 Железнички сообраќај 6.572 

0604 Воздушен сообраќај 10.607 0111 Производство на неметални минерали 
3.642 

0604 Воздушен сообраќај 10.607 

(без градежен материјал) 3.642 0605 Друмски сообраќај 4.597 
0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.939 0606 Градски сообраќај 5.914 

0608 Претоварни услуги 0113 Металопреработувачка дејност 5.647 0608 Претоварни услуги 

0609 ПТТ услуги и врски 8.715 0114 Машиноградба 5.709 0609 ПТТ услуги и врски 8.715 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.155 0701 Трговија на мало 5.877 

0117 Производство на електрични машини и 0702 Трговија на големо 11.324 

апарати 5.558 0703 Надворешна трговија 10.830 

0118 Производство на базни хем. производи 6.694 0801 Угостителство 5.568 

0119 Преработка на хемиски производи 10.014 0802 Туристичко посредување 4.440 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.302 0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.502 

0121 Производство на градежен материјал 13.012 0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.096 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 3.247 1001 Уредување на населби и простори 6.083 

0123 Производство на финални производи од дрво 3.652 1002 Станбена дејност 9.315 

0124 Производство и преработка на хартија 5.023 1003 Комунална дејност 6.449 

0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.974 1101 Банкарство 10.491 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.936 1102 Осигурување на имоти и лица 11.668 

0127 Производство на кожа и крзно 1.801 1103 Услуги во областа на прометот 10.230 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.587 1104 Просктир. и сродни техн. услуги 5.565 

0130 Производство на прехранбени производи 7.343 1105 Геолошки истражувања 6.472 
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Министер, 
Бедредин Ибраими, с. р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 
3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре 

публиката за месец декември 1998 година која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9-700 денари. 

Министер, 
Бедреднн Ибраими, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1574. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Мирче Ацев" с. 
Бач-Битола 3317 

1575. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Елпида Караман-
ди"-Битола 3317 

1576. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното средно училиште „Георги 
Димтров"-Скопје 3317 

1577. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното федно економско училиште 
„Јане Сандански" - Битола : . . 3317 

1578. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното електромашвдско и автосо-
обраќајно училиште „Гошо Викентиев" -
Кочани 3317 

1579. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното средно училиште „Методи 
Митевски Брицо•4 - Делчево 3318 

1580. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев" -
Свети Николе 3318 

1581. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев" - с. 
Подгорци - Струга 3318 

1582. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ѓорѓи Пулевски" 
с. Росгуше 3318 

1583. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Христијан Тодо-
ровски-Карпош"-с. Ранковце 3318 

1584. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Коле Канински" 
- Битола * . . . . . 3318 

1585. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште »Даме Груев" -
Битола 3319 

1586. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Трајан Белев" с. 
Цапари - Битола 3319 

1587. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Браќа Милади-
новци" с. Добрушево - Битола 3319 

1588. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Славко Лумбар-
ковски" с. Новаци - Битола 3319 

1589. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Стив Наумов" -
Битола 3319 

1590. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кочо Рацин" с. 
Иван>евци - Битола 3319 

1591. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Никола Парапу-
нов" с. Драгобраште - Виница 3320 

1592. Одлука за давање согласност на Статутот 
на. Основното училиште „Гоце Делчев" -
Битола 3320 

1593. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кирил и Мето-
диј" - Свети Николе 3320 

1594. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Крсте Петков 
Мисирков" - с. Бистрица - Битола 3320 

1595. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Д>р Трифун Па-
новски" - Битола 3320 

15%. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Лирија" -Тетово 3320 

1597. Правилник за изменување на Правилникот 
за утврдување на висината, условите и на-
чинот на остварувањето на додатоците на 
деца 3321 

1598. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 3321 

1599. Листа на експлозивните материи што мо-
жат да се пуштаат во промет 3321 

1600. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 223/97 од 23 и 24 декември 
1998 година 3322 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од плата за месец декември 1998 
година . 3335 
Објава за просечната месечна нето пл^та 
по работник во Републиката за месец де-
кември 1998 година 3336 

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

Жиро сметка 40100-603-12498. БДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје. 

1106 Истражувачко развојна работа (освен 
7.141 научно истражувачка) 7.141 

1109 Деловни услуги 8.185 

1201 Образование 6.062 

1202 Научно истражувачка дејност 7.291 

1203 Култура, уметност и информации 6.365 

1204 Физичка култура и спорт 5.314 

1301 Здравствена заштита 6.560 

1302 Општествена заштита на децата и 
5.068 младината и социјална заштита 5.068 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.546 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.878 

1403 Здруженија 9.513 

1404 Политички партии, општествени 
организации, здруженија и други организации^ 8.317 


