
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 7 октомври 1998 
Скопје 

Број 49 Год.LIV 

Аконтацијата за 1998година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1274. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за заштита 

на растенијата („Службен весник на РМ" бр. 25/98) 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 28.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 
НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ 
НА РАСТЕНИЈАТА, РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА 
1. За вршење на здравствена контрола на растени-

јата и растителните производи и контрола на сред-
ствата за заштита на растенијата при увоз и извоз во 
прометот преку државната граница се определуваат по-
стојаните гранични премини: 

Железничка станица Табановце, Аеродром Петро-
вец - Скопје, Пошта Скопје, „Блаце" - Скопје, „Таба-
новце" - Куманово, „Деве Баир" - Крива Паланка, 
„Делчево" - Делчево, „Ново Село" - Струмица, „Бого-
родица" - Гевгелија, „Стар Дојран" - Дојран, „Меџит-
лија" - Битола, „Ќафасан" - Струга и Аеродром 
Охрид. 

2. За вршење контрола на растенијата, растител-
ните производи и средствата за заштита на растенијата 
на транзитни пратки преку територијата на Република 
Македонија се определуваат да бидат само постојаните 
гранични премини: „Богородица" - Гевгелија, „Ново 
Село" - Струмица, „Табановце" - Куманово, „Ќафа-
сан" - Струга и „Железничка станица Табановце" -
Куманово. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за основам>е на гранични 
станици за заштита на растенијата („Сл. весник на РМ" 
бр. 26/92). 

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

Бр 23 2388/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р 
1275. 

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за заштита 
на растенијата („Службен весник на РМ" бр. 25/98) 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 28.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН 
ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА И ПРАТКИТЕ ОД 
РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО 
ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И РЕЕК-
СПОРТ И ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ 

УВОЗ 
1. За задолжителните здравствени прегледи при из-

воз, увоз, транзит и реекспорт на растенија, производи 

од растително потекло и предмети со кои можат да се 
пренесат растителни болести и штетници преку грани-
цата на Република Македонија се наплатува надоме-
сток. 

2. Висината на надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките од извоз, увоз и реекспорт, 
зависно од видот на пратката изнесува и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во 
контејнери до 10 тони 500 денари, а за секој натамошен 
започнат тон во пратката преку 10 тони уште по 50 
денари; 

2) за денковни авионски пратки до пет колета 400 
денари, а за секој натамошен колет уште по 30 денари; 

3) за поштенски пратки до 10 килограми 200 денари, 
а за секој натамошен килограм уште по 20 денари; 

4) за пратки до 10 килограми што патниците и ли-
цата на превозните средства ли носат со себе 200 де-
нари, а за секои натамошни започнати 10 килограми 
уште по 20 денари освен на количини до 5 кг. овошје и 
зеленчук и 15 броја цвеќе; 

5) за пратки од дрво (трупци и јамско дрво), 90 де-
нари за секој кубен метар, а за пратки на целулозно и 
огревно дрво 75 денари за секој кубен метар; 

6) за пратки од режана граѓа и преработки од дрво 
100 денари за секој кубен метар; 

7) за помошни прегради од штици на камион кои се 
отстрануваат по употребата 100 денари па камион. 

3. Висината на надоместокот за задолжителен пре-
глед на растенија што во транзит низ Република Маке-
донија се транзитираат зависно од видот на пратката 
изнесува и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во 
контејнери до 10 тони 250 денари, а за секој натамошен 
започнат тон на пратката преку 10 тони уште по 25 
денари; 

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, освен за 
пратки на дрво (трупци, јамско и обло дрво) до 10 кубни 
метри 300 денари, а за секој натамошен започнат кубен 
метар уште по 30 денари; 

3) за вагонски и ким ионски пратки на дрво и тоа 
трупци, јамско и обло дрво до 10 кубни метри 50 де-
нари, а за секој натамошен кубен метар на дрво уште по 
10 денари, а за огревно и целулозно дрво до 10 кубни 
метри 40 денари, а за секој натамошен кубен метар по 
10 денари; 

4) за пратки од режана граѓа и преработки од дрво 
до 10 метри кубни 80 денари, а за секој натамошен 
метар кубен по 20 денари. 

4. Висината на надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед на саден материјал зависно од видот на 
пратката изнесува и тоа: 

а) овошен садсн материјал: 
- јаболчесто по 3 денари за увоз по садница и 1 денар 

за извоз по садница; 
- јагодесто по 0,5 денари за садници за увоз, а 0,2 за 

садници за извоз; 
- коскест по 1 денар за садница за увоз, а 0,5 денари 

за извоз за садница; 
б) лозов саден материјал: 
- по 1 денар за садница за увоз и 0,5 денари за 

садници за извоз; 
в) шумски саден материјал: 
- шумски садници по 1 денар за садница за увоз, 0,5 

денари за извоз; 
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текот на ноќта (на граничните премини на кои постојат 
услови за тоа) и во денови на државни празници се 
зголемува за 100% од висината на надоместокот пред-
виден во точка 2 до 8 на оваа одлука. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на виси-
ната на надоместокот за вршење задолжителна здрав-
ствена контрола на растенијата кои се извезуваат („Сл. 
весник на РМ" бр. 65/94). 

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

Бр.23-2389/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1276. ; 

Врз основа на член 24 од Законот за трговија 
(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 
година, донесе 

- хортикултурни шумски садници 10 денари за дад-
ница за увоз и 5 денари за извоз; 

- садници од украсни грмушки (ружи и др.) 3 денари 
по садница за увоз и 1,5 денари по садница за извоз. 

5. Висината на надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратки од цвеќе изнесува и тоа: 

- резан цвет за увоз 0,5 денари од парче, а за извоз 
0,2 денари од парче 

- саксиско цвеќе 3 денари по саксија за увоз и 1,5 
денари за извоз 

- ожилени садници од каранфил 6.000 денари од 
камионска пратка за увоз, а 3.000 денари од камионска 
пратка при извоз. 

6. Висината на надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед за семенски материјал, луковици и раса-
ден материјал се зголемува за 100% од висината на 
надоместокот утврден во точка 2 потточки 1 ,2 ,3 и 4 од 
оваа одлука при увоз, а 50% при извоз. 

7. Висината на надоместокот за задолжителни 
здравствени прегледи на пратки во транзит од точка 2 
потточка. 1, 2, 3 и 4 и точка 4, 5 и 6 од оваа одлука 
изнесува 50% од надоместокот определен за увоз. 

8. Висината на .надоместокот за преглед на пратки 
на средства за заштита на растенијата при увоз изне-
сува: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во 
контејнери до 10 тони 500 денари, а за секој понатамо-
шен започнат тон во пратката преку 10 тони уште по 50 
денари; 

2) за денковни авионски пратки до пет колета 400 
денари, а за секој понатамошен колет уште по 30 де-
нари; 

3) за поштенски пратки до 10 килограми 200 денари, 
а за секој понатамошен килограм уште по 20 денари. 

9. За празна амбалажа од растително потекло која 
се враќа во Република Македонија, а служела за испра-
ќање на пратка на растенија, се плаќа 50% од височи-
ната на надоместокот определен во точка 2 потточка 1 
од оваа одлука. 

10. Ако увозникот, извозникот односно превозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стоките што не под-
лежат на задолжителен здравствен преглед, се плаќа 
надоместок како за вагонски односно камионски 
пратки. 

11. Надоместокот за извршен преглед на пратките 
од точка 2 на оваа одлука во транзит се плаќа на влез-
ниот граничен премин за оние пратки кои подлежат на 
преглед. По исклучок, ако прегледот не е извршен на 
влезниот граничен премин, пратката се прегледува на 
излезниот граничен премин, а надоместокот за прегле-
дот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден за 
оваа точка. 

12. Надоместокот за извршен преглед на пратки од 
точка 2 на оваа одлука за извоз се плаќа на местото на 
утовар. По исклучок ако прегледот не е извршен на 
местото на утовар пратката се прегледува на гранич-
ниот премин, а надоместокот за прегледот се зголемува 
за 100% од надоместокот предвиден во точка 2 на оваа 
одлука. 

13. Висината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на збирни пратки се наплатува спо-
ред точка 2 потточка 1 од оваа одлука, а преглед се 
врши за секој вид растенија во пратката. 

14. Ако извозникот не ги подготви навремено сто-
ките за задолжителен здравствен преглед, а го повика 
инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа 
стоките и ако инспекторот излезе на местото на натова-
рот во определено време, извозникот е должен на име 
денгуба на инспекторот да плати 150 денари по еден час 
чекање на сметка каде се уплатува висината на надоме-
стокот од точките од 2-10. 

15. Висината на надоместокот за преглед на прат-
ките од точка 2 до 13 на оваа одлука што се врши во 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Цените на електричната енергија формирани и 
применети по постојните тарифни ставови во повисо-
ките сезонски ставови, се определуваат како највисоки 
цени. 

Претпријатијата и другите правни лица што вршат 
производство,, пренос и дистрибуција на електрична 
енергија, цените од став 1 на оваа точка ќе ги примену-
ваат од 1 октомври 1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува до 31 декември 
1998 година. 

Бр 23-2439/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1277. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
28.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА СТОКОВ КРЕДИТ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Член 1 
Владата на Република Македонија дава согласност 

за користење на кредит од страна на Владата на Репу-
блика Италија во износ од 24,6 милијарди лири за увоз 
на стоки од италијанско потекло во Република Македо-
нија. 

Кредитот ќе биде искористен за поддршка на јав-
ниот и приватниот сектор. 

Член 2 
Условите, начинот на користење и отплатата на 

кредитот од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со 
договор меѓу Народната банка на Република Македо-
нија и Медиокредито Централе (Mediocredito Centrale) 
од Италија. 
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Член 3 
Рокот на отплата на кредитот од член 1 на оваа 

одлука е 20 години вклучувајќи грејс период од 5 го-
дини. 

Кредитот е со каматна стапка од 1,75% просечно 
годишно. Член 4 

Народната банка на Република Македонија креди-
тот од член 1 на оваа одлука ќе го отплатува од сред-
ствата кои ќе се формираат со отплата на кредитот од 
страна на крајните корисници. 

Член 5 
Оваа_одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2425/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1278 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 
24 од Законот за правата, обврските и одговорностите 

на републичките органи во поглед на средствата во ОПШ-
ТЕСТВЕНА Сопственост што тие ги користат („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Репу-

блика Македонија на седницата одржана на 28.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Дел од недвижниот имот - четири работни просто-
рии од објектот - барака кои порано ги користеше 
Општинскиот суд за прекршоци во Струмица се доделу-
ваат на користење на Заводот за статистика - Подрачен 
завод за статистика - Струмица. 

Член 2 
Недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се 

доделува на користење без надоместок. 
Член 3 

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

Бр. 23-1190/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 И „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржала на 28.09.1998 го-
дина, донесе 

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

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Ј Правото на користење на недвижен имот, објект и 
дворно земјиште кој се наоѓа на ул. „Јане Сандански" 
бр. 15 - Неготино, лоциран на КП 7345 - КО Неготино, 
со површина под објект 610 м г и дворно земјиште, 1143 
м2 - сопственост на Република Македонија се пренесува 
на користена на општината Неготино. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опишан 

во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија, со општината Неготино да 
склучи договор за условите и начинот на користење на 
објектот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Репбулика Ма-
кедонија". 

Бр 23-1871/2 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1280, 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90, 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И 
КОЗМЕТИКА", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО 

ОПШТИНАТА ЧАИР - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Погон за производство на лекови, по-
мошни лековити средства и козметика", што ќе се 
гради во општината Чаир, КО „Визбегово", м.в. Ор-
манче, на КП бр. 234, со површина од 45.592 м2 од која 
на инвеститорот Стојановски Александар припаѓа 1/9 
од која за изградба на објектите се пренаменува 4.360 м2 

катастарска култура нива 5 класа, а инвеститори се ЗО-
ГЛ „Фитофарм" и Стојановски Александар и се опреде-
лува земјиштето кос му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука с графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр 23-2422/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1281. 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 
34/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
28.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО 

С. ВЕШАЛА 
Член 1 

Подрачното училиште на Основното училиште „Ре-
цеп Вока" с. Шипковица се основа како основно учи-
лиште со седиште во с. Вешала. 
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Член 2 
Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-

ници од подрачјето на селата: Вешала и Бозовце. 
Член 3 

Дејноста на основното училиште е организирање и 
остварување на основното образование. 

Член 4 
Средствата за основање (објекти, опремата, наглед-

ните Средства и слично) се обезбедуваат од постојното 
основно училиште „Реџеп Вока" с. Шипковица, утвр-
дени со билансот врз основа на пописот што ќе го 
изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука. 

Член 5 
Наставниците, стручните работници, администра-

тивно-техничките работници се преземаат од основ-
ното училиште од член 4 на оваа одлука. 

Покрај работниците од претходниот став,, училиш-
тето има потреба од ново вработување на два работ-
ника (директор и секретар - благајник). 

Член 6 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на училиштето, се формира Комисија во состав: 
1. Виктор Шопоски - раководител на Организаци-

оната единица на Министерството за образование и фи-
зичка култура - Тетово, 

2. Џелал Беџети - републички просветен инспектор 
во Тетово, ^ 

3. Џевџед Ахмеди - директор на ОУ „Рецеп Вока" 
с. Шипковица. 

Член 7 
Формирањето на училишниот одбор, донесувањето 

на Статутот и именувањето директор на основното учи-
лиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на уписот на основното училиште во Судскиот 
регистар. 

Член 8 
Уписот на основното училиште во с. Вешала во суд-

скиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

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

Бр. 23-2392/1 
28 септември 1998 година 

Скопје 

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

1282. 
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 28.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УЧИЛИШТЕТО ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРА-

ЗОВАНИЕ - ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
училиштето за основно музичко образование - Тетово, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 4.12.1996 година. 

Претседател на Владата 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 
Бр. 23-1144/1 

28 септември 1998 година 
Скопје _ _ _ _ _ _ _ 

1283. 
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 28.09.1998 година, донесе 

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

ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кирил и Методиј" - Тетово, ид•о 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
28.08.1998 година. 

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

Бр 23-1735/1 Претседател на Владата 
28 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1284. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за инспекци-
јата на трудот („Службен весник на РМ" бр. 35/97), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНСПЕКТОР НА ТРУД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на леги-

тимацијата на републичкиот инспектор на труд. 
Член 2 

Легитимацијата ја издава министерот за труд и соци-
јална политика на обрасци што се прикажани на При-
лог 1 кој с составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Обрасците на легитимацијата се печатат на тврда 

хартија со бела боја со следниве димензии: 95 мм х 75 
мм и се наоѓаат во тридслсн повез од скај со црна боја 
со големина 105 мм х 75 мм. 

Член 4 
На првиот надворешен дел на повезот со златни 

букви е отпечатен текстот ИНСПЕКТОРСКА ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА. 

Во средината на првиот внатрешен дел на повезот со 
златни букви е отпечатен Грбот на Република Македо-
нија, над него е отпечатен текстот Влада на Република 
Македонија, а под него е отпечатен текстот Министер-
ство за труд и социјална политика. 

Во вториот внатрешен дел на повезот со црни букви 
е отпечатен текстот Влада на Република Македонија, а 
под него Министерство за труд и социјална политика. 
Во средина на овој дел на десната страна има место за 
носителот на легитимацијата со име и презиме, а под 
него место за работно место во органот. На долниот 
дел е отпечатено: овластено лице со дел за потпис и 
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место за печат. На левата страна во средината е озна-
чено место за фотографија на носителот на легитима-
цијата, а под него место за потпис. 

Третиот внатрешен дел на повезот ги содржи овла-
стувањата дадени согласно закон отпечатени со црна 
боја. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кому му е издадена има службено својство на инспек-
тор. Инспекторот ја враќа легитимацијата во рок од 7 
дена по престанокот на службеното својство на инспек-
тор. 

Член 6 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува министерот за труд и социјална политика. 

Министерот за труд и социјална политика во случај 
на став 1 од овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

оштетувана или дотраеност ќе стане неупотреблива и 
кога носителот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 8 
Легитимациите кои сс враќаат или заменуваат со 

поништуваат. 
Член 9 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Упатството за образецот на легитимацијата на 
инспекторот на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/86). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-3417/98 
14 септември 1998 година 

Скопје 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Прв внатрешен дел 
на повезот 

Втор внатрешен дел 
на повезот 

ПРИЛОГ I 

Прв надворешен дел 
на повезот 

Трет внатрешен дел 
на повезот 
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1285. 
Врз основа на член 17 став 6 од Законот за вршење 

на занаетчиска дејност („Службен весник на РМ" бр. 
37/98), министерот за стопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТА-

РОТ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на регистарот на занаетчиите. 
Формата и содржината, на регистарот од став 1 на 

овој член е дадена на образец кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 2 
Регистарот на занаетчиите ги содржи следните ру-

брики 
1. реден број, 
2. име, татково име и презиме на занаетчијата, 
3. единствен матичен број, 
4. живеалиште на занаетчијата, 
5. стручна подготовка, 
6. број и дата на решението за извршеното впишу-

вање во регистарот, 
7. фирма на занаетчијата и скратен назив, 
8. седиште на занаетчијата 
9. шифра на дејноста и опис, 

10. вид занаетчиска дејност (занаетчиско производ-
ство, занаетчиски услуги, уметничко занаетчиство 
или домашно ракотворење), 

11. број на вработени, 
12. податоци за лицето кое времено ја води дејноста, 
13. престанок на дејноста, по кој основ, број и дата на 

решението, 
14. времен престанок на дејноста, по кој основ, број и 

дата на решението, 
15. дата на продолжување со дејноста, 
16. забелешка и 
17. потпис на лицето што извршило впишување. 

Член 3 
Во регистарот се внесуваат податоците од членот 2 

на овој правилник, како и сите промени што ќе наста-
нат по извршеното впишување. 

Член 4 
Регистарот се води во форма на тврда вкоричена 

книга, чии страни се обележани со редни броеви, про-
шиена и потпечатена. 

Член 5 
На една страна од регистарот може да се впишуваат 

податоци само за еден занаетчија. 

Член 6 
По пополнувањето на страната во регистарот се 

отвора нова страна на која се означува страната од 
регистарот од која е извршен преносот на поранешната 
страна, како и бројот на новата страна на регистарот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр .17-7787 
1 октомври 1998 година Министер, 

Скопје Борис Рикаловски, с.р. 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИИ 

1286. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргуван>е 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 03.09.1998 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На А.Д. „Охис - Преспапласт“ - Ресен се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на акции во вредност од 500.000 
ДМ или во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Македонија на ден 
23.09.1998 година во износ од 15.486.516,00 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 01-105/1 Претседател на Комисијата, 
23 септември 1998 година д-р Владимир Кандикијан, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Росоман - Опш-
тина Росоман. 



7 октомври 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 49 - Стр. 2563 

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

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

Бр. 09-2898/1 
29 септември 1998 година Директор, 

Скопје дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р. 

1288. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на РМ („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 15 јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Не се поведува постапка за оценување на уставно-
ста на Автентичното толкување на член 37 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, донесено 
од Собранието на Република Македонија на седницата 
од 17 септември 1997 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 49/97). 

2. Сојузот на пензионерите на Македонија - Репу-
блички одбор, Скопје, Никола Стојанов од Скопје и 
Светозар Георгиевски од Скопје, на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесоа иницијатива за оце-
нување уставноста на Автентичното толкување озна-
чено во точката 1 од ова решение. Според наводите во 
иницијативите со Автентичното толкување на членот 
37 од Законот на посреден начин биле вратени во прав-
ниот поредок член 6 од Законот за исплата на плати и 
пензии и член 27 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување кои со Одлука У. бр. 15/94 од 7 
декември 1994 година и со Одлука У. бр. 128/95 од 5 јуни 
1995 година Уставниот суд ги укина односно поништи, 
така што и понатаму пензиската основица била нама-
лена за 8% за период од 4 години и им било дадено 
повратно дејство на законите, што не било во соглас-
ност со Уставот на Република Македонија. 

3. Судот на седницата утврди дека според Автентич-
ното толкување на член 37 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, при толкувањето на овој 
член влијание има и членот 6 од Законот за исплата на 
платите и пензиите во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 78/93), кој 
бил во важност при утврдувањето на правото на ис-
плата на пензиите за месец декември 1993 година и 
процентот на усогласување на пензиите во 1994 година. 

Исто така, според Автентичното толкување во член 
6 од Законот било утврдено дека пензиите за месец 
декември 1993 година се исплатувале во висина 92% од 
правото на исплата утврдено за тој месец, а исплатата 

на пензиите за месец јануари 1994 година и натаму се 
усогласува со стапката на пораст на трошоците на жи-
вот во тековниот месец во однос на претходниот месец 
намалена за 2,5 процентни поени и 50% од разликата 
меѓу стварниот и планираниот пораст на трошоците на 
живот во тековниот во однос на претходниот месец. 

Правото од став 1 на овој член се утврдува во висина 
на исплатената пензија за месец ноември 1993 година и 
усогласена со порастот на платите за месец ноември во 
однос на месец октомври 1993 година. Доколку пензи-
јата на одделен пензионер е повисока од две просечни 
пензии, усогласувањето на таквите пензии во теков-
ниот месец ќе се врши со 70% од правото утврдено во 
ставот 2 на овој член. 

Заради примената на ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој 
член пензиите остварени од 1 јануари претходно се пре-
сметуваат на месечно ниво според достигнатото ниво на 
усогласеноста на пензиите во месец декември претход-
ната година во однос на целата година. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
усогласувањето на пензиите има за цел да го следи 
движењето на платите остварени во Републиката под 
услови и рокови предвидени во овие закони, што зна-
чело дека, пензиите се усогласуваат врз основа на 
остварената пензија во тој период додека важел пропи-
сот со кој е извршено ограничувањето на усогласува-
њето, а не според правото на зголемување на пензијата 
кое не било остварено заради Законот кој го ограничил 
нивото на усогласувањето. 

Оттука членот 37 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување треба да се толкува така што во 
случај на ограничување на платите, порастот на пензи-
ите ќе биде лимитиран со порастот на платите. 

Судот, исто така утврди дека со Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија У.бр. 15/94 од 7 
декември 1994 година („Службен весник на РМ" бр. 69/ 
94 од 30 декември 1994 година) е укинат член 6 од 
Законот за исплата на платите и пензиите во Република 
Македонија. 

3. Согласно член 8 од Уставот на Република Маке-
донија, една од темелните вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија е владеењето на правото. 

Според член 34 од Уставот граѓаните имаат право на 
социјална сигурност и социјално осигурување утврдени 
со закон и колективен договор. 

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Репу-
блика Македонија законите мораат да бидат во соглас-
ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон. 

Во претходната постапка и на седницата Судот 
утврди дека според член 37 од Законот за пензиско и 
инвалидско осигурувани („Службен весник на РМ" бр. 
80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97), усогласувањето на ста-
росната пензија се врши од 1 јануари и од 1 јули во 
тековната година според движењето на просечната 
плата на вработените во нестопанството во Републи-
ката и тоа: 

- од 1 јануари според движењето на просечната 
плата на вработените во нестопанството во Републи-
ката остварена за декември претходната година во од-
нос на просечната плата во нестопанството остварена 
во јуни истата година и 

-од 1 јули според движењето на просечната плата на 
вработените во Нестопанството на Републиката оства-
рена за јуни тековната година во однос на просечната 
плата во нестопанството, остварена во декември прет-
ходната година. 

Усогласувањето од став 1 на овој член се врши поч-
нувајќи од исплатата на пензиите за јануари, односно 
јули тековната година. 

Усогласувањето на старосната пензија се врши и во 
роковите пократки од времето предвидено во став 1 на 
овој член доколку растот, односно падот на платите 
биде поголем од 5% за еден или повеќе месеци во однос 
на месецот за кој с извршено последното усогласување. 

Усоглассната пензија од став 3 на овој член припаѓа 
од првиот ден во месецот за кој е утврден порастот на 
платите во јануари таа година во однос на целата прет-
ходна година, земајќи го предвид и влијанието на усо-
гласувањето на пензиите предизвикани со друг закон. 

Тргнувајќи од содржината на оспореното Автен-
тично толкување според мислењето на Судот тоа не 
создава нови односи во врска со усогласувањето на пен-
зиите, односно не излегува од рамките за правото на 
усогласување на пензиите утврдено со член 37 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување. Ова од 
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причини што Автентичното толкување само го појас-
нува значењето на дел од одредбата на овој член „влија-
нието на усогласувањето на пензиите предизвикани со 
друг закон" односно влијанието на членот 6 од Законот 
за исплата на плати и пензии за време на важењето, до 
неговото отстранувано од правниот поредок на Репу-
бликата, како правна ситуација настаната додека бил 
во сила, а не дека со Автентичното толкување се враќа 
во правниот поредок укинатиот член 6 од означениот 
закон. Според тоа, оспореното Автентично толкување 
не го доведува во прашано уставниот принцип за владе-
ење на правото, уставниот принцип за правото на соци-
јално осигурување и социјалната сигурност на граѓа-
ните и за согласноста на законите и другите прописи со 
Уставот и законите. 

Исто така, според мислењето на Судот, од истите 
причини, со Автентичното толкување не им е дадено 
повратно дејство на законите, односно на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и Законот за 
исплата на плати и пензии, поради што не може да се 
постави прашањето за неговата уставност и од овој 
аспект. 

Во поглед на прашањето за примената на Автентич-
ното толкување и последиците од примената на толку-
ваното, Судот смета дека не се во надлежност на 
Уставниот суд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

4. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 210/97 
15 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет и кредитни односи со странство, по вле-
гувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од 
капиталот потребен за добивање овластување за 
вршење платен промет и кредитни односи со странство, 
како најмал износ на девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да 
го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни односи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
работа со странство мораат, односно можат да го држат 
на сметките во странство согласно оваа одлука, прет-
ставува износот на девизни средства во позиција пре-
сметан според Одлуката за начинот и условите на купо-
продажба на девизи меѓу правните лица во Република 
Македонија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за најмалиот, односно најголемиот 
износ на девизи кој овластените банки за работа со 
странство мораат, односно можат да го држат на смет-
ките во странство од 01.07.1998 до 30.09.1998 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 27/ 
98). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.10.1998 година. 

1289. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија" - пречистен текст бр. 
29/96 и бр. 37/98)-, Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија, на својата LXVII седница, одржана 
на 01.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОД-
НОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ 
ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.1998 ДО 31.12.1998 ГО-

ДИНА 

1. На банките кои добиле овластување за работа со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од USD 55.040.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во стран-
ство и (USD 88.064.000 како најголем износ кој можат 
да го држат на сметките во странство од 01.10.1998 до 
31.12.1998 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најго-
лемиот износ на девизи кој овластените банки за работа 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за се-
која банка поодделно. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизно работење. 

О. бр. 02-15/LXVII-198 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

1290. 
Врз основа на член 45 од Законот за Г>анки и штедил-

ници („Службен весник на Република Македонија", бр. 
29/96-прсчистен текст и бр. 37/98), член 68 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 30/93, 40/96) и член 63 став 1 точка 30 
од Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96-
пречистен текст и бр. 37/98), а во врска со Заклучокот 
на Владата на Република Македонија донесен на седни-
цата одржана на 21.09.1998 година, Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата LXVII сед-
ница, одржана на 01.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕ-
ЗЕРВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ЗА-
ДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО СТРАНСТВО 

1. Дел од девизните резерви со кои ракува Народна 
банка на Република Македонија, а најмногу до износот 
од 10 милиони САД-долари, депонирани на сметките 
кај странски банки може да се користат како депозит за 
обезбедување на кредити кои Република Македонија ќе 
ги користи за купување, изградба, односно реновирање 
на објекти за потребите на амбасадите на Република 
Македонија во странство. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

О.бр. 02- 15/LXVII-2/98 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна Банка 

на Република Македонија 
Скопје Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 



7 октомври 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 49 - Стр. 2563 

1291. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ ВО IV-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 

ОД 1998 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на банките одобрени на сто-
панските субјекти во општествена, приватна и мешо-
вита сопственост и на граѓаните на крајот од 1У-то 
тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во 
однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 го-
дина за 11,1%. 

Притоа, банките можат да ги 'зголемат денарските 
пласмани од став 1 на оваа точка до 4,8% на 31 октом-
ври 1998 година, до 6,6% на 30 ноември 1998 година и до 
11,1% на 31 декември 1998 година, кумулативно во од-
нос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 година. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани 
кои не се под ограничување се подразбираат долгороч-
ните денарски кредити одобрени врз основа на намен-
ските денарски депозити на државата, како и долго-
рочни денарски кредити од Националната Агенција за 
развој на мали и средни претпријатија (НЕЛА). 

2. Банките можат меѓусебно да го разменуваат неи-
скористениот дел од порастот на денарските пласмани 
до висината на дозволениот пораст, во согласност со 
точка 1 од оваа одлука.-

Условите за меѓусебната размена, банките ги дого-
вараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит (право на пораст 
на денарските пласмани), банките се должни да ја изве-
стат Народна банка на Република Македонија во рок од 
два дена од склучување на договорот со доставување на 
фотокопија од истиот. 

3. Доколку одредени банки покажуваат значителен 
износ на неискористено право на пораст на денарските 
пласмани и истото не го размениле со други банки кои 
целосно го искористиле правото на пораст на денар-
ските пласмани, Народна банка на Република Македо-
нија ќе го распредели неискористениот дел од правото 
на пораст на денарските пласмани на други банки кои 
го искористиле утврденото право. 

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ" бр. 7/97). 

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките ќе и доставуваат на 
Народна банка на Република Македонија декадни и ме-
сечни извештаи за остварената состојба на денарските 
пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во На-
родна банка на Република Македонија два дена по исте-
кот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат 
врз основа на книговодствената состојба на тие пла-
смани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден 
за доставување на КН-БИФО (извештај за книговод-
ствената состојба на сметките на банките). 

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ги 
доставуваат според Упатство што го пропишува гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.10.1998 година. 

О.бр. 02-15/LXVII-3/98 
1 октомври 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1292. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО IV-ТО ТРИМЕ-

СЕЧЈЕ ОД 1998 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени 
на стопанските субјекти во општествена, приватна и 
мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од IV-
то тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки 
во однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 
година за 11,1%. 

Притоа, штедилниците можат да ги зголемат денар-
ските пласмани од став 1 на оваа точка до 4,8% на 31 
октомври 1998 година, до 6,6% на 30 ноември 1998 го-
дина и до 11,1% на 31 декември 1998 година, кумула-
тивно во однос на состојбата на тие пласмани на 
31.08.1998 година. 

2. Штедилниците можат меѓусебно да го размену-
ваат неискористениот дел од порастот на денарските 
пласмани до висинатана дозволениот пораст, во соглас-
ност со точка 1 од оваа одлука. 

Условите за меѓусебната размена, штедилниците ги 
договараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит (право на пораст 
на денарските пласмани), штедилниците се должни да 
ја известат Народна банка на Република Македонија во 
рок од два дена од склучување на договорот со доставу-
вана на фотокопија од истиот. 

3. Доколку одредени штедилници покажуваат значи-
телен износ на неискористено право на пораст на денар-
ските пласмани и истото не го размениле со други ште-
дилници кои целосно го искористиле правото на пораст 
на денарските пласмани, Народна банка на Република 
Македонија ќе го распредели неискористениот дел од 
правото на пораст на денарските пласмани на други 
штедилници кои го искористиле утврденото право. 

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка II од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побаруван>а на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ" бр. 7/97). 

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставу-
ваат на Народна банка на Република Македонија де-
кадни и месечни извештаи за остварената состојба на 
денарските пласмани. Декадните извештаи се доставу-
ваат во Народна банка на Република Македонија два 
дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се 
доставуваат врз основа на книговодствената состојба на 
тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот 
предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за 
книговодствената состојба на сметките на банките). 
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6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилни-
ците ги доставуваат според Упатство што го пропишува 
гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.10.1998 година. 

О.бр. 02-15/LXVII-4/98 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

1293 Љубе Траески, с.р. 

Врз основа на член 16 и член 65 став 1 точка 30 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 
- пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата LXVII сед-
ница, одржана на 01.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕР-
ВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат висината, условите и 

начинот на кој Народна банка на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Народна банка), му одо-
брува кредит на Фондот за осигурување на штедни вло-
гови (во натамошниот текст: Фондот), во случај на не-
достиг на средства за исплата на осигурените штедни 
влогови. 

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Народна 
банка го одобрува во случај кога средствата на Фондот 
не се доволни за исплата на осигурените штедни вло-
гови заради настанување на ризичен настан. 

3. Кредитот се одобрува согласно расположивите 
средства на резерви и Финансискиот план на Народна 
банка. 

4. Фондот е должен средствата на користениот кре-
дит да ги врати на Народна банка од првиот прилив на 
средства, по било кој основ, а најдоцна во рок од една 
година. 

5. Каматната стапка на кредитот од точка 1 на оваа 
одлука ќе биде во висина на есконтната стапка на На-
родна банка. 

6. Користењето на кредит*от Народна банка ќе го 
одобри врз основа на поднесено барање од Фондот от-
како претходно ќе утврди дека Фондот нема доволно 
средства за исплата на осигурените штедни влогови со-
гласно член 106 став 1 и 5 од Законот за банки и ште-
дилници („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 29/96 и 37/98). 

7. За користеното на кредитот Фондот и Народна 
банка склучуваат договор. 

8. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
О.бр. 02-15/LXVII-5/98 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Траески, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАП-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ СПО-
РЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И 

ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Во точка А под 8. од Одлуката за документацијата 
и постапката за издавање на согласности според одред-
бите на Законот за банки и штедилници („Службен 
весник на РМ" бр. 26/96) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

а) Во алинеја 2 
- по зборовите „резултат на" се додаваат зборовите 

„една, или"; 
- зборовите „сопственикот кај повеќе" се замену-

ваат со зборот „сопственоста"; 
- во алинеја 2 по бројот „3%" се додава бројот „до 

5%"; 
б) Во алинеја 3 точката се брише и се додаваат 

зборовите „до 3%"; 
в) По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Уписот на промената во акционерската книга на 

банката, односно во регистарската влошка на надлеж-
ниот суд се врши само откако ќе се обезбеди една од 
согласностите од став 2 на оваа точка"; 

г) Став 3 станува став 4. 
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател 
О. бр. 02-15/LXVII-6/98 на Советот на Народна банка 
1 октомври 1998 година на Република Македонија 

С к о п Ј е Гувернер, 
Љубе Трпески, с. р. 

1294. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96-пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата LXVII седница, одржана 
на 01.10.1998 година, донесе 

1295. 
Врз основа на член 29 и 131 г) од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за банки и штедилници 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/98), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата LXVII 
седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДИНАМИКАТА НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА 
ВИСИНАТА НА ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ НА 
ШТЕДИЛНИЦИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Штедилниците во Република Македонија се 
должни износот на својот капитал во паричен облик да 
го усогласат со член 29 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за банки и штедилници во 
следната динамика: 

- најмалку до износ од 340 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2002 година; 

- најмалку до износ од 380 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2003 година; 

- најмалку до износ од 420 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2004 година; 

- најмалку до износ од 460 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2005 година; 

- најмалку до износ од 500 илјади ДЕМ во денарска 
противвредност до 30.04.2006 година. 

2. Денарската противвредност од точка 1 на оваа 
одлука се пресметува според курсната листа на На-
родна банка на Република Македонија на денот на 
обврската за усогласување на висината на капиталот. 

3. Усогласеноста на капиталот на штедилниците со-
гласно одредбите од точка 1 на оваа одлука ќе ја кон-
тролира Народна банка на Република Македонија. 
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4. Против штедилниците кои нема да ја усогласат 
висината на основачкиот капитал во паричен облик 
според точка 1 од оваа одлука, Народна банка на Репу-
блика Македонија ќе преземе мерки согласно со одред-
бите од Законот за Народна банка на Република Маке-
донија и Законот за банки и штедилници. 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

О. бр. 02-15/LXVII-7/98 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с. р. 
1296 

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96-пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Репу-
блика Македонија на својата LXVII седница, одржана 
на 01.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКА КОНТРОЛА НА 
БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНЦИТЕ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ 
1. Во точка 9 од Одлуката за начинот на вршење 

супервизорска контрола на банките и штедилниците и 
постапката за преземање мерки за отстранување на 
утврдените неправилности („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
96), се врши следната измена: 

- зборот „пет" се заменува со зборот „петнаесет". 
2. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-

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

О. бр. 02-15/LXVII-8/98 Претседател 
1 октомври 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с. р. 

Огласен дел 
С У Д С К А О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П - Скопје, се води по-

стапка по тужбата на тужителката Чолаковиќ Кимета 
од с. Батинци - Скопје, против тужениот Чолаковиќ 
Шахим од с. Батинци, на привремена работа во Герма-
нија со непозната адреса. 

Се повикува Чолаковиќ Шахим да се јави во рок од 
30 дена, од денот на објавувањето на овој оглас, во 
судот да ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, неговите интереси го постапката ќе ги 
застапува привремениот старател полномошник адво-
кат Наташа Огњановска од Скопје, која е одредена од 
страна на Меѓуопштинскиот Центар за социјална 
работа на Општините на град Скопје, со решение бр. 
3020-298 од 18.V.1998 година, се до неговото јавување. 

Од Основниот суд Скопје II -Скопје,Х.П.бр. 930/98. 
(16157) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води спор за 

раскинување на договор за поклон по тужба на тужи-
телката Ванѓа Ѓорѓиева од Виница, против тужените 

Бранка, Лилјана и Стефан Ѓорѓиева од Виница, туже-
ниот Стефан Ѓорѓиев од Виница, а сега привремно во 
Ан•глија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
во судот или постави свој полномошник. Во спротив-
но, по истекот на овој рок од судот ќе му постави 
привремен застапник и тоа Катерина Цонева, стручен 
соработник. 

Од Основниот суд во Виница, П.бр.151/98. (16591) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Ислами родена Ислами 
Неврије од Гостивар, со постојано место на живеење 
на ул ."Балиндолска"' бр. 145, против тужениот Ислами 
Кадри Земри, со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 

Согласно чл. 78 ст.2 т. 4 од ЗПП, на тужениот 
Ислами Кадри Земри, му се одредува привремен 
застапник Душица Димитриеска, стручен соработник 
при овој суд, која ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тој или неговиот полномошник 
не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.591/98. (16787) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за утвр-

дување на сопственост по тужбата на тужителот 
Рецепи Аки од Куманово, против тужениот Поповиќ 
Димитар со непознато престојувалиште во СРЈ. 
Вредност на спорот 1.000 денари. На тужениот му се 
поставува привремен застапник кој ќе ги застапува 
неговите интереси до правосилното окончување на 
постапката се додека не се јави тужениот или негов 
полномошник пред судот. Центарот за социјална 
работа го извести судот дека назначува старател за 
привремен застапник се поставува адвокатот Славе 
Илиевски од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово П.бр.686/98. (16165) 

Пред Основниот суд во Куманово поведена е 
постапка за долг по тужбата на тужителот Љатифи 
Алија од Куманово, против тужениот Трајковски 
Драгутин од Куманово, ул."11 Октомври" 13 влез 1 
стан бр. 4, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на Огласот во "Службен весник на 
РМ" пред Основниот суд во Куманово или да постави 
свој полномошник кој ќе го застапува во спорот по 
овој предмет. 

Во спротивно, по истекот на овој рок во смисла на 
чл. 78 од ЗПП, на тужениот Трајковски Драгутин за 
привремен застапник ќе му биде поставен Новица 
Дамњановски, адвокат од Куманово, кој ќе го заста-
пува тужениот до, правосилното окончување на овој 
спор или се додева тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават во судот односно додека Цен-
тарот за социјална работа не го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 1713/97. 
(16166) 

Пред Основниот суд во Куманово поведена е по-
стапка за долг по тужбата на тужителот Индовски 
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Момчило од Куманово, против тужениот Трајковски 
Драгутин од Куманово, ул."11 Октомври" 13 влез 1 
стан бр. 4, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на Огласот во "Службен весник на 
РМ" пред Основниот суд во Куманово или да постави 
свој полномошник кој ќе го застапува во спорот по 
овој предмет. 

Во спротивно, по истекот на овој рок во смисла на 
чл. 78 од ЗПП, на тужениот Трајковски Драгутин за 
привремен застапник ќе му биде поставен Новица 
Дамњановски, адвокат од Куманово, кој ќе го заста-
пува тужениот Драгутин до правосилното окончување 
на овој спор или се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават во судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 1695/97. 
(16167) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е граѓанска 

парница за долг по тужба на тужителот Мирослав 
Петревски од Тетово, против тужениот Петар Чедо-
мир Пауновски од Тетово, ул."Гоце Делчев" бр. 214 
сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 
300.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" пред Основниот суд во Тетово, или, пак постави 
свој полномошник. Во спротивно, судот преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово, ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси до правосилно окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.949/98. (16784) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на. 
сопственост по основ на градба по тужбата на тужи-
телот Берники Имран од Тетово против тужениот 
Мемеди Ремзи од с. Пршовце, а сега со непозната ад-
реса во странство. 

Се повикува тужениот Мемеди Ремџи да се јави во 
рок од 30 дена пред овој суд или во истиот рок овласти 
свој полномошник во земјата, доколку не го строи тоа 
овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за неговите интереси до правосилното окон-
чување, на спорот, преку Центарот за социјални ра-
боти во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 926/98. (16785) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка 
за повраќај на заем по тужбата на тужителот Баф-
тиари Шемседин од Тетово, ул."Ѓорче Петров" бр. 15, 
против тужениот Јусуфи Иса Таџедин од с. М. Речица, 

' сега моментално во Загреб РХ, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 1.860.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот пред судот, даја 
достави неговата адреса или одреди свој полномошник 
кој ќе го застапува во постапката по овој предмет. 

Во* спротивно, по истекот на рокот судот преку 
ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на привремен 
старател за него кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во постапката по предметот до правосилно 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.791/98. (16786) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Министерството за надворешни работи на Репуб-

лика Македонија постапувајќи,по барањето на осно-
вачот Копешим Трединг АГ од Швајцарија, Прет-
ставништво Скопје ,застапуваш) од полномошник 
Зорица Димитрова, адвокат од Скопје,за евиден-
тирање на промената на седиштето на претстав-
ништвото во Регистарот на претставништва на стран-
ски лица во Репуб•лика Македонија, врз основа на 
член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за 
општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" 
број 47/86), применет како републички пропис 
согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" број 52/91) член 37 и 92 став 1 од 
Законот за надворешно-трговско работење ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 31 од 20 
мај 1993 година), го донесе следното решение: 
1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија, под рег.број 
449, број на регистарска влошка 3-0067 / ЅСР промена 
на седиштето на Копешим трединг АГ, 
Претставништво Скопје, така што наместо на 
бул."ЈНА" бр.28/А како што е наведено во решението 
број 08/02-258/1 од 22.04.1989 година донесено од 
Сојузниот сек-ретаријат за економски односи со 
странство, се евидентира седиштето на ул."Рузвел-
това" број 63-а, во Скопје. 

Од Министерството за надворешни работи. 
(16392) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 

1507/98, на регистарска влошка бр. 1-15602, го запиша 
- во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 

Претпријатието за услуги и трговија „ДИСМАЈ" увоз-
извоз п.о. ул. Ѓорче Петров бр. 5 Охрид. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 92.34, 93.01, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.„5, 52.26, 52.27, 52.:1, 52.42, 52.:3,52.44, 
52.45, 52.246, 52.47, 52.48, 52.61, 62.62, 52.63, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.40, 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, 
51.38,51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.:6, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53 , 51.54, 51.55 , 51.56, 51.57, 51.64, 51,65 , 51.66, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.12, 74.13, 
74.14,74.40,93.02, 93.04, 93.05, 95.00 откуп на земјодел-
ски производи, откуп на шумски плодови и откуп на 
добиток и живина. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1507/98. 
(15743) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 
1494/98, на регистарска влошка бр. 1-12618, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Приватно претпријатие за производство, трговија и 
услуги „ГАРД" увоз-извоз по ул. Богомилска бр. 29 
Охрид. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 20.4, 
20.51, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 60.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.„7, 52.41, 52.242, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 51.31, 
51.32, 51,33, 51.34, 51.35, 51.36, 74.12, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1494/98 
(15744) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
776/98, на регистарска влошка бр. 001693, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на Трговец поединец за 
производство Љубе Трајан Лозановски ИНГКОМ НЕ-
МЕТАЛИ ул. Битолска бб Демир Хисар. 

Основач: Љубе Лозановски, ул. „Видое Смилевски 
-Бато бр. 65/2/20 Скопје. 

Седиште: Демир Хисар ул. „Битолска" бб. 
Дејности: 26.81/2, 24.51. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, додека во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот лично. 

Лице овластено за застапување е Љубе Лозановски 
овластен потписник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 776/98. 
(15746) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
752/98, на регистарска влошка бр. 001669, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето Трговец поединец 
за поставување на подни и ѕидни облоги Александар 
Огн>ен Смилков А.Г.Х, т.п. с. Сопотница. 

Основач: Александар Огњен Смилков од Скопје. 
Дејности: 45.43. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а одговара 
со целиот свој имот. 

Управител на трговецот поединец е лицето Алек-
сандар Смилков од Скопје. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 752/98. 
(15747) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
500/98, на регистарска влошка бр. 001427, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското друш-
тво за производство, промет и услуги Василески Томи-
л а в , ЕМКА ТРЕЈД, д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Орде 
Тодороски-Шемко" 31 Прилеп. 

Основач: Василески Томислав од Прилеп. 
Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 

24.41, 24.42, 24.63, 25.21, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.42, 45.43, 45.45, 51.31, 51,32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53. 51.54, 51.55, 51.56, 
52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26,1.27, 52.41, 52.42, 
52.:3, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.50, 52.62, 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 070310, 070320, застапување и 
посредувал>е во прометот со стоки и услуги, комисиони 
работи во областа на прометот, продажба на стоки во 
консигнациони складови, реекспорт. 

Управител на друштвото е Василески Томислав. 
Друштвото се основа на неопределено време. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 500/98. 

(15748) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
768/98, на регистарска влошка бр. 001685, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското друш-
тво за превоз, транспорт и промет Роберт Божиноски 
РОКИ-ТРАНС увоз-извоз дооел с. Големо Коњари 
Прилеп. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.20, 01.30, 15.11, 
15.12, 15,33, 15.86, 20.30, 20.51, 25.11, 34:30, 50.10, 
50.20, 50.30, 51.21, 51.33, 51,32, 51.39, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.23, 52.27, 52.42, 52.44, 28.63, 28.75, 28.11, 
52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40 , 65.12. 51.70. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага, полни одговорности. 

Управител на дооел е Роберт Божиноски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 768/98. 

(15749) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1466/98, на регистарска влошка бр. 1-10031, ја запиша 
во судскиот регистар промената на освновач и овла-
стено лице на Приватното претпријатие за трговија на 
големо и мало, откуп, деловни услуги и увоз-извоз 
„Ориѓански" с. Доленци Сопотница. 

Овластено лице за застапување е Клара Ориѓанска -
директор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности со ЕМБГ 2112968418009 УВР Де-
мир Хисар. 

Овластувањето на застапуваа му престанува и се 
брише од судскиот регистар како досегашен директор 
Ориѓански Бене. 

Пристапува: Ориѓанска Клара од с. Доленци со 
ЕМБГ 2112968418009 Демир Хисар. 

Истапува: Лилјана британска од с. Долненци, отста-
пувајќи го основачкиот влог на новиот основач. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1466/98. 
(15702) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
749/98, на регистарка влошка бр. 001666, го запиша во 
судскиот регистар претворување на ПП во Д.О.О.Е.Л. 
на Друштвото за производство, трговија и услуги Цане 
Џурналовски ЏУРНАЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Стив 
Наумов" бр. 125 Битола. 

Дејности: 02.01,15.81/1,15.81/2,15.85,15.98/2,20.30, 
20.51, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.51, 51.54, 51.55, 
51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.30, 74.20/3. 

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

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е ЦАНЕ ЏУРНАЛОВ-
СКИ, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 749/98. 
(15703) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1565/98, на регистарска влошка бр. 1-3968, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на оснивач на Приват-
ното претпријатие за транспорт, шпедиција и трговија 
на големо и мало „МАНДИ ТРАНС" извоз-увоз Би-
тола п.о. ул. „Штипска" бр. 47 Битола. 

Од претпријатието истапува лицето Селман Мер-
сими. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1565/98. 
(15704) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1567/98, на регистарска влошка бр. 1-2701, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на оснивач на Приват-
ното претпријатие за превоз, услуги и трговија на го-
лемо и мало увоз-извоз туризам и претставништво 
„СКУБЕРНИ ТРАНС" Битола п«о. ул. „Игњат Атана-
совски" бр. 21/5. 

Од претпријатието истапува Претпријатие „Е-
УРОПА - ЕКСПРЕС" ДОО Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1567/98. 
(15705) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
877/98, на регистарска влошка бр. 001795, го запиша во 
судскиот регистар Производното, трговско и услужно 
друштво Стефче, ТЕФИК увоз-извоз, Битола ДООЕЛ 
Битола, ул. „Даме Груев" бр. 42. 

Дејности: -01.21, 01.23, 15.11, 15.85, 15.81/1, 20.40, 
24.16, 25.13, 25.22, 25.24, 28.30, 29.23, 31.62, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 51.32, 51.33, 51.43, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 
52.62, 52.72, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 92.71, 93.05. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Стевче Филиповски. 
Т ЃОД Основниот суд во Битола, Трег. бр. 877/98. 

(15706) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
550/98, на регистарска влошка бр. 03001282?-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав-
ното трговско друштво за производство, трговија и 
угостителство, „БИГ" Јован Ѓоргиев и др. јтд ул. „Ко-
чо Рацин" бр. 4, Кочани. 

Основачи: Јован Ѓоргиев, Анка Ѓоргиева двајцата 
од Кочани. 

Дејности: 01.30, 02.01, 15.31, 15.32, 15.41, 15.51, 
15.81, 51.85, 51.86, 15.89, 15.98, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42,45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 51.12, 52.21, 
52.22, 51.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 71.10, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, реекспорт и малограничен транспорт 
со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица јтд истапува во 
свое име и за своја сметка, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 550/98. (906) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
551/98, на регистарска влошка бр. 03001283?-1-12-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за градежништво и трговија „ГРАДБА" увоз-из-
воз, јтд, ул. „Александар Македонски" - 21, Радовиш. 

Дејности: 26.40, 26.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 
45.32, 45.32, 45.4, 45.41, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.21, 51.25. 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.20/ 
2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени прои-
зводи, надворешна трговија со непрехранбени прои-
зводи, меѓународна шпедиција и меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка 
во правниот промет со трети лица. а одговараат со-
дружниците солиданро со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Здравко Јовановски од 
Радовиш. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 551/98. (907) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
552/98, на регистарска влошка бр. 03001284?-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за транспорт и трговија „АГРО-ЗЕМИ" дооел 
увоз-извоз, ул. „Маршал Тито" бр. 15, Струмица. 

Основач на друштвото е Благој Славе Донев од се-
ло Владевци, општина Василево. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45,. 52.46, 52.47, 52.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39,, 51.41, .51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 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, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, 15.81,, 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 
74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
меѓународна шпедиција. 

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

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

Благој Донев, управител на друшт©вото со неогра-
ничени овластувања во надворешно трговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 552/98. (908) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
556/98, на регистарска влошка бр. 03001288?-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Ферчо Блажо Николовски т.и. с. Косевица, 
М. Каменица. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува со неограничени овластувања. За обв-
рските во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара лично со целиот свој имот. 

Основач на трговецот поединец с Ферчо Блажо 
Николовски. 

Овластен потписник е Ферчо Блажо Николовски. 
Од Основниот суд во. Штип, Трег. бр. 556/98. (909) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
558/98, на регистарска влошка бр. 03001291 ?-4-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар организирањето во 
АД според ЗТПОК на Друштвото за производство и 
промет со текстилни производи, „ПАРТИЗАНСКА" ад 
-бул . „Македонија" бб., Делчево. 

Организирање на Претпријатие за производство и 
промет со текстил и текстилни производи „ПАРТИ-
ЗАНКА'\ ц.о. бул. „Македонија" бб. Делчево, во 
Друштво за производство, според ЗТПОК, и усогласу-
вање со Законот за трговските друштва со Статут бр. 
0101-64 од 06.07. 1998 год. и именува органи на управу-
вање. Основачи сс: Акционери според акционерска 
книга во списоците на судот „АКЦИОЕНРСКИ КА-
ПИТАЛ: Занишани акции со право на попуст; Агенци-
ја за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на Република Македонија и Фонд за 
пензиско и инвалидско осигурување на Република Ма-
кедонија. 
, Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1,' 17.40/2, 17.51, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 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, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/ 
3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.41, 51.42, 51.42/2м 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 
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52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/Зм 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.20, 71.10, 
71.21, 71.32, 73.10, 73.10/2, 73.20, 74.14, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застанување и по-
средување во надворешно трговскиот промет, реек-
спорт, продажба на стоки од коснигнациони складови, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со Р. Албани-
ја, Р. Бугарија, Р.Грција и СР Југославија. 

Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Се брише Ванчо Цонев, директор без ограничува-

ња. 
Се запишува Ванчо Цонев, извршен директор - ге-

нерален директор, без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 558/98. (910) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
564/98, на регистарска влошка бр. 03001297?-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво 
за проектирање и инженеринг „МИКРО ИНЖИНЕ-
РИНГ" увоз-извоз дооел с. Добрејци, бр. 136, Струми-
ца. ^ 

Дејности: 74.20, 74.20/к 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.2142, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 55.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.41, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32,. 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.62, 51.61, 51.4, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, ,52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.46, 52.48, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет со Грција и Бугарија, посредување, застапува-
ње, продажба на стоки од консигнациони складови. 

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

Управител на друштвото с Илчо Манчев со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 564/98. (915) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
565/98, на регистарска влошка бр. 030012987-6-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Ѓорѓи Киро Атанасов тп ул. „Солунска" бр. 
2/8, Струмица. 

Основач: Ѓорѓи Атанасов од Струмица. 
Дејности: 60.22, такси превоз. 
Вид и обем на одговорност: за обврските сторени 

во правниот промет одговара со целиот имот спрема 
трети лица. 

Овластен потписник Ѓорѓи Атанасов од Струмица. . 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 565/98. (916) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
566/98, на регистарска влошка бр. 03001299?-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавното 
трговско друштво за трговија и угостителство Ружица 
Марјанчо Стојанов и др. јтд с. Плешенци, Проби-
штип. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 56.40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи. 

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

Во правниот промет со трети лица одговара лично 
и неограничено солидарно со целиот свој имот. 

Управител и застапник во надворешно трговскиот 
промет е Марјанчо Стојанов со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 566/98. (917) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
568/98, на регистарска влошка бр. 03001301?-3-09-000, 
го заниша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за проектирање и инжинеринг, „АРХИТЕК-
ТОНИКА" експорт-импорт доо, ул. „Ген. Михаило 
Апостолоски" бр. 9, Штип. 

Дејности: 70. 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 
70.31, 70.32, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/3, 74.3, 
74.30, 74.40, 45. 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31^45.32, 
45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 
45.50, 26.6, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.7, 
26.70, 26.8, 26.81, 26.81, 26.82/1, 26.82/1, 28.1, 28.11, 
28.12, 28.5, 28.51, 28.52, 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 36.1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.2, 37.20, 50.1, 50.10, 
50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 72.1, 72.10, 72.2, 72.10, 72.20, 72.3, 72.30, 72.4, 
72.40, 72.6, 72.60 , 73.1, 73.10 , 73.10/1, 73.10/2 , 73.20, 
73.20/3, 73.3, 73.30, 74.1, 74.13, 74.14, 74.15, 51.1, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.2, 51.22, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 
51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

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

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет, 
друштвото ќе го застапува Методи Гранков, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 568/98. (918) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
553/98, на регистарска влошка бр. 03001285?-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за транспорт и трговија, „ЗЕМИ-МАК" дооел 
увоз-извоз ул. „Ристо Ѓурчиев" бр. 14/7, Струмица. 

Основач на друштвото е Васе Славе Митев од с. 
Василево. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
51.21, 51.22, 51.23,'51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 521.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 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, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 15.81, 15.86, 15.98, 21.21, 
21.22, 74.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Бугарија и Грци-
ја, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, без ограничувања, 
а за обврските настанати во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Васе Митев - управител на друштвото со неограни-
чени овластувања во надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 553/98. (911) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
560/98, на регистарска влошка бр. 03001293?-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавно 
трговско друштво за трговија и услуги АД „ЛИБИ-
ТУМ" Винка Ангеловиќ и др. јтд ул. „Јордан Стоја-
нов" бр. 17, Пробиштип. 

Дејности: 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 52.12, 52.22, 66.12/3, 66.01/1, 
74.12, 74.81. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања. 

Во правниот промет со трети лица одговара лично 
и неограничено солидарно со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Винка Ангеловиќ 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 560/98. (912) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
561/98, на регистарска влошка бр. 030012947-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија, производство и услуги „МАКРАНТ-
СТ" Слободанка и др. доо ул. „Стојан Милевски" бр. 
16, Штип. 

Содружници на ТД се: Трајчо Георгиев, Слободан-
ка Георгиева, двајцата од Штип. 

Содружниците вложуваат во друштвото Трајчо 
Георгиев, 118.500,00 ден, основни срества и Слободан-

ка Георгиева, 197.100,00 ден. основни средства. 
Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
•50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 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, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.33, 52.41, 52.43, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.28, 52.50, 52.62, 52.63, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и улсуги, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот - неограничено. 

Трајче Гергиев, управител без ограничување и за-
стапник во надворешно-трговскиот прбмет без ограни-
чување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 561/98. (913) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
562/98, на регистарска влошка бр. 03001295?-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Јован Велс Стефановски ти ул. „Добре Радо-
савлев" бр. 28, Штип. 

Основач: Јован Стефановски. 
Дејности: 555.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка,, а за обврските настанти во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Јован Стефановски овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 562/98. (914) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
435/98, на регистарска влошка бр,. 1-5353-0, го запиша 
во судскиот регистар Претпријатието за транспорт и 
трговија „ЈАНИ-ТРАНСПОРТ" увоз-извоз п.о. ул. 
„Маршал Тито" бр. 10/6-7, Берово. 

Промена на основачите: пристапува основачот 
Претпријатие за транспорт и трговија „ДУЛИЈАН", 
увоз-извоз п.о. со седиште на ул. „Ѓура Ѓаковиќ" бр. 
6, Берово, со основен влог во основни средства изразе-
ни во пари во вкупна вредност од 546.227 денари. За 
обврските не одговара. 

Основната главнина на претпријатието се утврдува 
на вкупно 546.497,00 денари. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 435/98. (941) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
438/98, на регистарска влошка бр. 1-385-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Центар за социјални работи, ул. „Пиринска" б•б. Ра-
довиш. 

Лице овластено за застапување Зујца Камчева, со 
неограничени овластувања, се брише Добрица Анге-
лова. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 438/98. (942) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
449/98, на регистарска влошка бр. 1-13824-0, ја запиша 
во трговскиот регистар промената на основач, седи-
ште и овластено лице на Производното трговско прет-
пријатие „ВИНЕКС" увоз-извоз п«о. ул. „Тошо Ар-
сов" бр. 36, Штип. 

Досегашното седиште на Производното трговско 
претпријатие „ВИНЕКС" увоз-извоз п.о. ул. „Ванчо 
Икономов" бр. 4, Штип, се брише. 

Новото седиште гласи: ул. „Тошо Арсов" бр. 36, 
Штип. 

Кон претпријатието пристапи Лазар Читкушсв со 
влог од 50,00 денари а истапи основачот Соња Ми-
тровски. 

Се брише Соња Митровски, а се запишува Љубе 
Здравков, директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 449/98. (943) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
448/98, на регистарска влошка бр. 1-8932-0, "ја заниша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Здравствената организација - социјалистичка ордина-
ција за општа медицина „ПРИМ. Д-Р АНДОН КО-
ЧЕВ" п.о. ул. „Јавор" бб, Радовиш. 

Се запишува лице овластено за застапување Зојка 
Стевчева со неограничени овластувања, а се брише 
Андон Кочев. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 448/98. (944) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
447/98, на регистарска влошка бр. 1-5165-0, го заниша 
во трговскиот регистар пристапувањето на основач на 
Претпријатието за транспорт и трговија на мало увоз-
извоз „ХОГДЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" со п.о. ул. 
„АСНОМ" бр. 26, Штип. 

Се врши пристапување на основач во Претприја-
тието за транспорт и трговија на мало увоз-извоз 
„ХОГДОН-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" со п.о. ул. „А-
СНОМ" бр. 26, Штип. 

Во својство на основач пристапува Транспортно^ 
приватно претпријатие „АДРИЈА КОМЕРЦ" ул. „Ен-
ѓелсова" бр. 1/14, Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 447/98. (945) 
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Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
454/98, на регистарска влошка бр. 1-13288-0, го запиша 
во судскиот регистар промена на основач во Претпри-
јатието за трговија и услуги на големо и мало во при-
ватна сопственост „ТОМИКУ" п.о. увоз-извоз, ул. 
„Миро Барага" бр. 27, Пробиштип. 

Како основач пристапува Соња Кузева, од Проби-
штип. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 454/98. (946) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
452/98, на регистарска влошка бр. 1-1092-0, го запиша 
во судскиот регистар истапување на основачи од Прет-
пријатие во приватна сопственост за сообраќај и трго-
вија „СЛАВТРАНС" со п•о. ул. „Вачо Прке" бр. 30/2, 
Штип. 

Се врши истапување на основачи. Од својство на 
основачи истапуваат Гоце Арсова и Фатал Абдулва-
рос. 

Своите основачки влогови ги пренесуваат на осно-
вачот Славко Арсов. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 452/98. (947) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
451/98, на регистарска влошка бр. 1-982-0, ја заниша 
во трговскиот регистар промената на лице за застапу-
вање во Металски завод „ТИТО" д.о.о. „МЕТАЛНА" 
ул. „Гоце Делчев" бр. 42, Штип. 

Се брише: Зоран Коларов директор без ограничу-
вање. 

Се запишува Борис Доневски дип. маш. инг. в.д. 
директор без ограничување на овластувањето во на-
дворешно трговскиот промет и застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 451/98. (948) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
573/98, на регистарска влошка бр. 03001306?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво 
за трговија, услуги и производство, „МЕРЛИН" увоз-
извоз дооел ул. „Херој Карпош" бр. 21, Струмица. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
1, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 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, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.69, 
52.71, 52.72, 52.71/2, 72.72/1, 52.73, 52.74, 60.23, 60.24, 
17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-

прехранбени производи, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, консигнациона продажба на стока од увоз, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во меѓународен сообра-
ќај, вршење работи во посредување во надворешно 
трговскиот промет. 

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

Управител на друштвото е Дарко Кочев. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 573/98. (924) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
569/98, на регистарска влошка бр. 03001302?-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство на хартиена и пластична амба-
лажа „ГАЛА ИМПЕКС" - Раде Арсовски д.о.о.е.л. 
„Братство Единство" бр. 48/19, Струмица. 

.Друштво за производство на хартиена и пластична 
амбалажа, трговија и услуги „ГАЛА ИМПЕКС" - Ра-
де Арсовски д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Гоце Делчев" 
бб, Струмица. 

Усогласувањето со ЗТД основа главнина на дру-
штвото 10.020 ДЕМ во денари 310.142 денари. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 25.21, . 25.22, 25, 23.25, 24, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 512.31, 51.33, 31.53, 51.34, 51.55, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.52, 51.61, 51.70, 52.11, 42.21, 52.25, 52.33, 
52.41, 52.44, 52.44/1, 55.48, 52.50, малограничен про-
мет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а одговара за обврските со ситс 
свои средства. 

Раде Арсовски, без ограничувања како управител. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 569/98. (925) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
570/98, на регистарска влошка бр. 03001303?-8-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за трговија, производство и услуги „ИСТАТО 
ПРОМЕТ 98" - Звонко Истатов д.о.о.е.л. увоз-извоз 
ул. „Маршал Тито" бр. 191, Струмица. 

Основач е Истатов Воислав Звонко. 
Дејности: 15.89, 5010., 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/3, 50.5, 51.11, 51.12, 51.13. 
50.16, 51.18, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.34, 51.36, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.41, 51.51, 
51.54, 51.4, 51.61, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународен транспорт, консигнација, меѓународна 
шпедиција. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Истатов Звонко, управител без ограничувања. 
Основна главнина на друштвото изнесува 10.300 

ДЕМ во денарска противвредност од 318.906 денари. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 570/98. (926) 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
37/98, на регистарска влошка бр. 1-465-000-03, го запи-
ша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност 
на Јавното трговско друштво за рибарство „ТИМ-
ПРОМЕТ", Тимов Тимчо и др., јтд. ул. „Ленинова" 
бр. 89, Струмица. 

Дејности: превоз на стоки во меѓународниот соо-
браќај, услуги во меѓународниот сообраќај, меѓународ-
на шпедиција. 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 37/98. 
(928) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
457/98, на регистарска влошка бр. 1-13522-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието за производство, угостителство и 
трговија на големо и мало „МОЛИКА" п.о. увоз-из-
воз, Струмица. 

Се брише Димче Андонов, директор и застапник 
во надворешно трговскиот промет со неограничено 
овластување. 

Се запишува Љубица Алексова, директор и застап-
ник во надворешно трговскиот промет со неограниче-
но овластување. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 457/98. (949) 
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Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
46/98, на регистарска влошка бр. 03006307-6-09-000, го 
запиша во трговскиот регистар бришењето од тргов-
скиот регистар на Трговецот поединец Николче Иван 
Бошков, ТП ул. „Сутјеска" бр. 51, Штип. 

Трговецот поединец Николче Иван Бошков ТП 
Штип, ул. „Сутјеска" бр. 51, се брише од трговскиот 
регистар. 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 46/98. 
(929) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
521/98, на регистарска влошка бр. 030012537-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво 
за производство, трговија и услуги „РИВА" увоз-из-
воз, дооел, с. Костурино, бр. 68. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15-85, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 26.51, 26.52, 
26.61, 26.64, 28.72, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 51.13, 51.15, 51.22, 52.23, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22. 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.45, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со Бугарија~ 
и Грција, реекспорт, посредување застанување, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, превоз на 
стоки во меѓународниот сообраќај, агенциски услуги 
во транспорт. 

За обврските сторени во правниот промет друштво-
то одговара со целиот свој имот. 

Управител и застапник на друштвото во надворе-
шно трговскиот промет с Ристо Василев. 

Од Основниот суд во Штии, Трег. бр. 521/98. (889) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
525/98, на регистарска влошка бр. 03001257?-6-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Елизабета Бранко Велкова ти с. Пстршино, 
Пробиштип. 

Основач: Елизабета Велкова. 
Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47. 

Одговорност во свое име и за своја сметка, лично 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник с Елизабета Велкова. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 525/98. (890) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2999/98, на регистарска влошка бр. 1-64522-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и основач на Пртпријатие за промет и услуги 
ДРВОЕКСПОРТ МОБИТАЛ Ј и Д доо Скопје, ул. „13 
Ноември" 2/8, Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Друштво со ограничена 
одговорност „ЈУГОДРВО" Скопје ул. „Ацо Карама-
нов" бр. 17 Скопје, Претпријатие за промет и услуги. 

Кон претпријатието пристапува Васковски Љупчо, а 
истапува Мекоци Ренато. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2999/ 
98. . (15180) 

Основниот, суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2838/98, на регистарска влошка бр. 020036037-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец на Таксист ДВА БРАТА ТП 

7. октомври 1998 

Јанкуловски Трендафил Лазо ул. „Кочо Рацин" бр. 26 
с. Брвеница. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Јанкулоски Лазо - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2838/ 
98. (15181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2946/98, на регистарска влошка бр. 02003871?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на друштвото со ограничена одговорност на Трговско 
радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандво 
ул. „Бојмија" бр. 10. 

Дејности: 92.20, 74.40. 
Во првниот промет со трети лица настапува во свое 

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

лица одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Тони Донев, упра-

вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2946/ 

(15182) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 482/ 
98, на регстарска влошка бр. 1-8844-0, го запиша во 
судскиот регистар дополнувањето на дејност и промена 
на овластено лице на Приватно претпријатие за произ-
водство, услуга и, трговија на големо и мало „ЗРНО" 
п•о. Штип. 

Дополнуваме на дејност со: 17.40,17.53,17.54,17.56/ 
1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 

Се запишува Анастасија Ѓуфтеска, лице овластено 
за застапување со неограничени овластувања. 

Се брише Васил Зрнцев, лице овластено за застапу-
вање со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 482/98. (9791 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1833/98, на регистарска влошка бр. 02002937?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ Друштво за игри на среќа Промет - ТУ-
ТУН" ДООЕЛ, Скопје, бул. „Кочо Рацин" бр. 97. 

Основач: Промет и услуги „ТУТУН" АД Скопје. 
Влог - 5.050.000 ДМ. 
Дејности: 92.71, 92.72. 52.25 , 52.26, 52.33, 52.47, 

51.34, 51.35, 51.39, 51.45, 51.47, 65.12/3 и 92.34; и надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води. 

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

Управител - Цветан Панделески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1833/ 

98. (16830) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
236/98 од 18.IХ.1998 година над ПП "Тим-93 - Ресен, 
ул."29-ти Ноември" бр. 82, дејност производство, трго-
вија, угостителство и услуги со жиро-сметка 40310-
601-45538 што се води при ЗПП Експозитура - Ресен, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15698) 
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Основниот суд Скопје I - Склопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1366/97 од 21.IХ.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ПТ "Д-Д-
Комерц" Ц.О. - Скопје, ул. "Пролет" бр. 10-2/10 жиро 
сметка 40100-601-147963. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16160) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
918/96 од 22.IХ.1998 година, стечајната постапка отво-
рена со решението Ст.бр. 918/96 од 12.1.1998 година 
над АД Фабрика за пиво и безалкохолни пијалоци -
Битола привремено се запира и претпријатието да 
продолжи со работа. 

Се формира одбор на доверители во состав од 
Република Македонија, АД за осигурување и реоси-
гурување "Македонија" - Филијала -Битола и АД Кре-
дитна банка - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (16168) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
241/97 од 25IХ.1998 година стечајната постапка над 
стечајниот должник "Јавор“ Стоковна куќа "Корзо" 
ДОО - Битола, ул. "Маршал Тито" бб, привремено ја 
запре и претпријатието продолжи со работа. Со 
истото решение судот формира одбор на доверители 
во состав од АДОР - Македонија - Битола, АД "ТАМ" 
ДОО во стечај - Битола, АИК "Лозар" - Битола, ЈИК 
Банка - Битола, Симончевски Јован од Битола -
претставник на порано вработените кај должникот и 
Лазаревски Љупчо, претставник на порано вработе-
ните кај стечајниот должник Стоковна куќа "Јавор" -
Битола. Одборот на доверители именува управен 
одбор кој именува лица за организирање и застапу-
вање на претпријатието. Управниот одбор најдоцна во 
рок од 60 дена донесува програма за финансиска и 
сопственичка трансформација и мерките за долго-
рочна консолидација на претпријатието. Со донесу-
вање на решението му престанува функцијата на сте-
чајниот управител, а со примопредавањето со соод-
ветниот орган на претпријатието истиот се разрешува 
од функција. 

Од Основниот суд во Битола. (16169) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.235/98 
над ПП "Кибари" од Битола ул."15-ти Мај" бр. 7, со 
дејност трговија на мало со текстил и жиро-сметка 
40300-601-15944 при ЗЦП - Филијала - Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16170) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.265/98 
над ПП "Хрис-Хрис" од Битола ул."Тодор Паница" 
бр. 28-1/8, со дејност трговија на мало со текстил и 
жиро-сметка 40300-601-77542 при ЗПП - Филијала -
Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16171) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
670/94 од 28.IХ.1998 година го одобри прифатеното 
присилно порамнување бр. 03-24/1 од 14.IХ.1998 година 

предложено од стечајниот управник на должникот АД 
"Пелагонија-Комерц" од Битола, ул ."Железничка" бб, 
со жиро-сметка 40300-690-2372 при ЗПП - Филијала 
Битола, со неговите доверители. 

Со прифатеното присилно порамнување постиг-
ната е спогодба помеѓу должникот и неговите довери-
тели, исплатата на побарувањата на доверителите да 
се изврши во висина од 100% од нивните утврдени 
побарувања за време од 30 дена по правосилноста на 
ова решение. 

Одобреното присилно одобрување има правно деј-
ство и спрема доверителите чии побарувања се оспо-
рени, ако дополнително бидат утврдени. 

Стечајната постапка над АД "Пел агонија -Комерц" 
од Битола се запира и претпријатието продолжува да 
работи. 

Со запирањето на стечајната постапка преста-
нуваат правните последици од отворањето на стечај-
ната постапка. 

Одлуките за престанок на работниот однос на 
работниците остануваат во сила. 

Со донесувањето на решението му престанува 
функцијата на стечајниот управител Спире Стојчев-
ски, а со примопредавањето извршено со соодветниот 
орган на претпријатието истиот го разрешува од 
функција. 

Од Основниот суд во Битола. (16240) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
690/96 од 20.I.1997 година над ПП 'Тањел" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи; со решението Ст.бр. 369/97 од 18.Ш.1998 
година над ПП "ЕН - ПИ Компани", ул."Караџова" 
бр. 51 - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 386/97 од 
15.XII.1997 година над ПП "Чкрап-Комерц" с. Сапот-
ница отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16255) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
објавува дека со решението на истиот суд под Ст.бр. 
519/98 од 18.IХ.1998 година е донесено решение за 
отворање на стечајна постапка над стечајниот долж-
ник ДОО "Лозаровинарство" Радовиш. 

Стечајниот должник е со седиште во Радовиш на 
ул."Индустриска" бб со број на жиро-сметка 41310-
601-27146 со обавување на дејност под шифра 020-110 
земјоделско производство и преработка. 

За стечаен судија и член на совет се определува 
Викторија Кировска, судија при Основниот суд во 
Струмица. 

За стечаен управник е одреден Драган Шеќерџиев 
од Струмица на ул."Јанко Цветинов" бр. 46. 

Се повикуваат доверителит да ги пријават своите 
побарувања према стечајниот должник ДОО "Лозаро-
винарство" - Радовиш и тоа во рок од 20 дена од како 
ќе биде огласен© отворењето на стечајната постапка -
денот на објавувањето према "Службен весник на РМ" 
- Скопје и тоа до стечајниот управник на овој стечаен 
Должник. 

Се закажува испитно рочиште за утврдувањето на 
пријавените за побарување на доверителите према 
стечајниот должник за ден 10.ХI.1998 година, во 11,00 
часот, судница бр. 1 при Основниот суд во Струмица. 
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Се повикуваат должниците на стечајниот должник 
да ги намират долговите према истиот, без одлагање. 

Овој оглас е истакнат на огласната табла при 
Основниот суд во Струмица на 18.IХ.1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица, (16256) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 817/96 од 21.IX.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот МП "Јукан 
Еурокомерц" ДОО, Скопје, ул."М.Тито" бр. 16, жиро-
сметка 40100-601-247504. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16444) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
234/98 над Приватното претпријатие "Гоце Промет" 
од Битола, ул."Борис Кадриќ бр. 1/16 со дејност на 
трговија на мало со текстилни стоки и жиро сметка 
40300-601-38066 при ЗПП - Филијала - Битола се 
отвора стечајна постапка но не се спроведрува и се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Битола. (16456) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 50/95 
од 30.IХ.1998 година, имотот на должникот ТАД 
"Преспанско Езеро" Ресен што влегува во стечајната 
маса се отстапува на единствениот доверител АД 
"Агроплод" - Ресен, што преставува намирување на 
утврденото побарување 74,84%. 

Стечајната постапка се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола. (16592) 

Основниот суд во Штип објавува дека со реше-
нието Ст.бр.234/96 од 09.III.1998 година е отворена 
стечајна постапка над МК "Протекс" Пробиштип. 

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Панче Панов, дипло-
миран економист од Пробиштип. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.X.1998 година, во 10 часот, во сала 
број 3 во Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16593) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието на Окружниот стопански суд во Скопје XX Ст. 
бр.375/96 од 15.V.1996 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП "Сама комерц" од 
Пирава. 

Со решение на овој суд Ст.бр. 56/96 за стечаен 
судија е опредлен Горги Чурлинов, судија при овој суд. 

За стечаен управник е опрелен Чурлинов Слободан 
од Валандово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.ХII.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (16527) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со 
решението Ст.бр.327/96 од 13.Ш.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Валекс" 
од с. Балинци. 

За стечаен судија е одреден Чурлинов Горги, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Атанас Лазаров од 
Валандово, телефон 381-435. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.ХII.1998 година, во 9 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16524) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието Ст.бр.120/96 од 13.III.1997 година е от•ворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Ариети" од 
Валандово. 

За стечаен судија е одреден Дилберов Драги, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Атанас Лазаров од 
Валандово, телефон 381-435. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.ХII.1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (16522) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со ре-
шение на Окружниот стопански суд во Скопје, XX 
Ст.бр.276/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ППУТ "Јоке комерц" од 
Валандово. 

Со решение на овој суд Ст.бр.93/96 за стечаен судија 
е определен Драги Дилберов, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тихомир Шунтев од 
Валандово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет, со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените Побарувања 
се закажува на 7.ХII.1998 година, во 9,30 часот, соба 
број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (16521) 



7 октомври 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 49 - Стр. 2563 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 189/96 од 28.1.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУТ "Импер 
Импекс" од Јосифово. 

За стечаен судија е одреден Чурлинов Горги, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Слободан Чурлинов 
од Валандово, телефон 0902/382-406. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.ХII.1998 година, во 8,45 часот, соба 
број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (16518) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на Окружниот стопански суд во Скопје, XX Ст. 
бр.277/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ППУТ "Марјан комерц" од 
Валандово. 

Со решение на овој суд Ст.бр. 94/96за стечаен судија 
е определен судијата Дилберов Драги, судија при овој 
суд. 

За стечаен управник е одреден'Тихомир Шунтов од 
Вакадово. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.ХII.1998 година, во 9,45 часот, соба 
број 29 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (16516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1223/97 од 29.IX.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја-
тие "Авторско патентно биро" - Скопје, бул. "Парти-
зански одреди" бр.109 и жиро сметка 40120-603-13682. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16503) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нијата подлу наведени заклучена е стечајната постап-
ка спрема следните стечајни должници и тоа со реше-
нието Ст.бр. 390/97 од 8.VII.1998 година, спрема ПТП 
"Енсар компани" од Тетово; со решението Ст.бр. 
464/97 од 8.VII.1998 година, спрема ПТУ "Мартин" од 
Тетово;со решението Ст.бр. 87/96 од 17.IХ.1998 година, 
спрема ПОС "Илинден" од Тетово; со решението 
Ст.бр. 64/96 од 16.IХ.1998 година, спрема ПП "Екстра 
комерц" од Тетово и со решението Ст.бр.206/96 од 
15.IХ.1998 година, спрема ПП "Сириус" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (16788) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр. 110/96 година од 25.IХ.1998 година ја 
одобри програмата за финансиска и сопственичката 
трансформација на претпријатието ПТП „Таска" од 
Кавадарци, донесена од страна на управниот одбор на 
претпријатието до 68.80%, гласови на доверителите 
кои гласаа за усвојување на програмата, со која 
побарувањата на сите доверители се трансформираат 
во трајни влогови. 

Мерките во програмта за финансиска и сопстве-
ничка трансформација имаат правно дејство спрема 
сите доверители, согалсно чл. 82 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (16789) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение на стечајниот совет Ст.бр. 196/98 од 29.IХ.1998 
година се определени мерки за обезбедување над 
должникот АД "Центар за автоматска обработка на 
податоци" - Кавадарци, и е именуван привремен сте-
чаен управник и тоа лицето Веселин Томиќ од Кава-
дарци, бул."Кочо Рацин" бр. 3/2, дипл.металург. 

Со определените мерки на обезбедување привре-
мениот стечаен управник е должен да го заштити и 
одржува имотот на должникот, да продолжи со воде-
ње на претпријатието се до донесување на Одлука за 
стечајна постапка, да испита дали од имотот на 
должникот можат да се намират трошоците на 
постапката, како и да ги спроведува сите потребни 
дејствија, во врска со заштитата и одржувањето на 
имотот на должникот, и во целост ќе ја преземе 
услогата на законскиот застапник на претпријатието и 
неговите органи во управувањето. 

Определените мерки на судот ќе ги прибележи 
реги>старскиот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (16790) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст. бр. 191/98 од 22.IХ.1995 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Орка 
комерц" од с. Тимјаник. 

За стечаен судија е определен судијата Милан 
Николов, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигор Гогов од 
Кавадарци, ул. "Ѓорѓи Соколов" бр. 56. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да' ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.ХI.1998 година, во 9 часот, соба број 
27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (16791) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
254/98 од 18.IХ.1998 година над Приватното претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Липекс-Комерц" 
увоз-извоз од Демир Хисар, ул."1-ви Мај" бр. 8, со 
дејност трговија на големо и мало во малопродажба и 
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увоз и извоз и со жиро сметка 40301-601-45816 при 
ЗПП-Филијала Битола, ДЕ Демир Хисар отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16792) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 19/98 од 18ЛХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија "Кобра-Г" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Чаирчани" бр., 16-а 
локал бр. 057, со жиро сметка 40100-601-271232. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, теле-
фон 526-250. 

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

Се задолжуваат должниците дати намират долго-
вите 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. (16363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 49/98 од 29.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
застапување, услуги и трговија на големо и мало 
"Симпекс" д.о.о. од Скопје увоз-извоз, ул:"Беровска" 
бр., 2-2/15 со жиро сметка 40100-601-158579. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите 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. (16364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 21/98 од 23IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
"Инвлат-Комерц" Претпријатие за производство, 
услуги и внатрешен промет на големо и мало д.о.о. од 
Скопје, ул."Александар Македонски" бр., 13 со жиро 
сметка 40120-601-62532. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Колевски од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 
73/2/1 и телефон 431-278. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите 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. (16477) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 170/96 од 22.Х.1996 година заклучена 
е ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие "ДА - ДА" - Скопје, ул."Финска" бр. 62-6 и жиро 
сметка 40100-601-281802. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16478) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 30/98 од 24.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за промет на стоки на големо и мало и 
надворешна трговија "Тамил-Комерц" ц.о. од Скопје, 
бул."Партизански одреди" бр., 27а/22 со жиро сметка 
40100-601-26539. 

За ликвидатор се определува лицето Георгиевски 
Зоран од Скопје, ул. "Пресека" бр. 39. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите 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. (16508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 140/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППТ "Космопо-
лит" од Скопје, ул."Кочо Рацин" бр. 19/12 со жиро 
сметка 40100-601-285698. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје,ул."Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

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 ликвидациониот совет со пријави во два примероци 
со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

. Рочиште за испитување на пријавените побару-
вања се закажува на ден 29.Х.1998 година во 11, 00 
соба број 46 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16567) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се-продава земјоделско земјиште-нива построена 

на КП.бр.2235 м.в. Село, класа 3, со површина од 134 
метри квадратни, нива построена на КП.бр.744, место 
викано Шума, класа 5, со површина од 800 метри 
квадратни, ливада построена на КП.бр.625/2 место 
викано Трски, класа 2, со површина од 415 метри 
квадратни, лозје построеше на КП.бр.312 место 
викано Лозје, класа 4, во површина од 772 метри 
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квадратни, ов.градин построена на КП.бр.2246 »место 
викано Село, култура 4, со површина од 251 метри 
квадратни и нива построена на КП.бр. 2950 место 
викано Врба класа 4, со површина од 736 метри 
квадратни, сите заведени во ПЛ бр. 285 за КО Цапари, 
соственост на Вутичовски Косте, за цена од 60.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на попнудата да се доста-
ват до нотар Ангеловска Виолета, ул."Јосиф Јосифов-
ски" бб, Битола. (16595) 

Се продава земјоделско земјиште нива: 
1. Нива построена на КП број 845 план 5 скица 8 

место викано Бранкова Чука класа 5, со површина од 
3388 метри квадратни во КО Сопот сопственост на 
Ѓорѓи Ѓоргиев од Скопје, за цена од 37.946,00 денари. 

2. Нива построена на КП број 845 план 5 скица 8, 
место викано Бранкова Чука класа 4 со површина од 
6588 метри квадратни во КО Сопот сопственост на 
Ѓорѓи Ѓоргиев од Скопје за цена од 73.786,00 денари. 

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 спротивново губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Љубомир Доневски, ул ."Пионерска" бр. 15, 
Свети Николе. (16782) 

Се продава земјоделско земјиште - нива класа втора 
построена врз КП 185 на место викано "Дабница" и 
тоа 8/36 идеален дел од парцелата чија површина 
изнесува 6500 метри квадратни, во КО Канино, 
сопственост на Пешковски Велјан од Битола, за цена 
од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до сопственикот Велјан Нешковски, ул."Васа Пела-
гиќ" бр. 23, Битола, или до нотар Веселинка Дереба-
нова-Крстевска, ул. "Грозд" бр. 1-5, Битола. (16783) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП бр. 1761/1, план 8, скица 22, место викано 
Коловоз, класа8, со површина 5 825 метри квадратни, 
во КО Доброшане, сопственост на Георгиевски 
Мирко, за цена од 100.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-

фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достави 
до нотар Јорданка Митевска, плоштад "Маршал Тито" 
бр. 35-1/2 во Куманово. (16795) 

Се продава: 
1) земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 

1075, план 12, скица 8, место викано Горни Тополи, 
класа 3, со површина од 1850 метри квадратни, во КО 
Кадино, сопственост на Ѓорѓиевска Наталија од 
Скопје, за цена од 166.000,00 денари и 

2) 4/6 од замјоделско земјиште-нива, построена на 
КП бр. 1076, план 12, скица 8, место викано Горни 
Топлиј, класа 4, со површина од 10020 метри квад-
ратни, во КО Кадино, сосопственост на Ѓорѓиевска 
Наталија од Скопје, за цена од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Верица Симоновска Синаинова, ул."Џон Ке-
неди" бб во Скопје. (16779) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати под назив:"Претпријатие за завршни работи 
во градежништвото и трговија "По - лет" д.о.о. 
експорт - импорт, Скопје" (16510) 

Печати штембил под назив:"Претпријатие за произ-
водство и трговија "Мак - Љубин" експорт - импорт ц. 
о. с.Љубин-Скопје". (16899) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Земјоделска 
задруга "Караџица" ц. о. с.Патишка река- Скопје" 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Друиггво со 
ограничена одговорност дрвна индустрија и промет 
"Фагус - продукт - бт" експорт - импорт с. Ново село, 
Отру мица". (16573) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за градежништво трговија услуги и промет "Еу-
ропродукт - нискоградба " Д.О.О. експорт - импорт 
Скопје". (16902) 

Правоаголен печат под назив: "Бутик "Бонд" Јован 
Илиевски, ул. Градски зид 4/4 Скопје". (16778) 

Се огласуваат за неважни следните документи; 

Избирачка легитимација бр. 03633772-01-01 на име 
Адил>оска Шефија, со матичен бр. 1105941438008 и 
број на избирачко место 0785 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 0363476А-01-01 на име 
Азизоска Бехије, со матичен бр. 1611963438012 и број 
на избирачко место 0785 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 03637042-01-01 на име 
Азизоска Букурије, со матичен бр. 2910967438026 и 
број на избирачко место 0785 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 03632415-01-01 на име 
Азизоска Зулфије, со матичен бр. 0309957438017 и 
број на избирачко место 0785 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 03418723-01-01 на име 
Беџети Бафтир, со матичен бр. 2003960433005 и број 
на избирачко место 0731 во општина Кичево. 
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Избирачка легитимација бр. 03415643-01-01 на име 
Беџети Назлије, со матичен бр. 0605941438023 и број 
на избирачко место 0731 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 03415660-01-01 на име 
Сулејман Атиџе, со матичен бр. 0605950445024 и број 
на избирачко место 0731 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 03526682-01-01 на име 
Буревска Васа, со матичен бр. 2002935438004 и број 
на избирачко место 0745 во општина Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 15774746-01-01 на име 
Котески Живко, со матичен бр. 0603951414014 и број 
на избирачко место 1634 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација бр. 07506198-01-01 на име 
Далиповски Нијаз, со матичен бр. 0312959414000 и 
број на избирачко место 1642 во општина Ресен. 
. Избирачка легитимација бр. 07465416-01-01 на име 

Наумовска Лепа, со матичен бр. 1809976419003 и број 
на избирачко место 1635 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација бр. 07462352-01-01 на име 
Абдуловски Нешат, со матичен бр. 2706933414008 и 
број на избирачко место 1632 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација бр. 07572859-01-01 на име 
Зекири Зекир, со матичен бр. 0305920414007 и број на 
избирачко место 1659 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација бр. 07572930-01-01 на име 
Гроздановска Милица, со матичен бр. 0307933419000 и 
број на избирачко место 1659 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација ,бр. 07581556-01-01 на име 
Нелковски Митко,со матичен бр. 2006958414000 и број 
на избирачко место 1660 во општина Ресен. 

Избирачка легитимација бр. 10826543-01-01 на име 
Алилоска Фатима, со матичен бр. 0507939485004 и 
број на избирачко место 2228 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10830486-01-01 на име 
Алијоска Џемила, со матичен бр. 2611953485008 и број 
на избирачко место 2228 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10830290-01-01 на име 
Алилоска Муџеверка, со матичен бр. 2509975485002 и 
број на избирачко место 2228 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10830508-01-01 на име 
Билеска Атиџа, со матичен бр. 2701976485004 и број 
на избирачко место 2228 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10831016-01-01 на име 
Билеска Керима, со матичен бр. 2912952485004 и број 
на избирачко место 2228 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10543266-01-01 на име 
Ристов Анѓел, со матичен бр. 1903980480007 и број на 
избирачко место 2162 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 15728973-01-01 на име 
Папазова Емилија, со матичен бр. 2207980485006 и 
број на избирачко место 2182 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 15732083-01-01 на име 
Кимовска Весна, со матичен бр. 2308980485031 и број 
на избирачко место 2181 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 10439841-01-01 на име 
Мачков Александар, со матичен бр. 2108962480007 и 
број на избирачко место 2148 во општина Велес. 

Избирачка легитимација бр. 05750741-01-01 на име 
Банџо Елена, со матичен бр. 0511948435009 и број на' 
избирачко место 1249 во општина Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 06076076-01-01 на име 
Влавческа Оливера, со матичен бр. 2401965435001 и 
број на избирачко место 1290 во општина Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 06071503-01-01 на име 
Влавческа Мирјана, со матичен бр. 0504965435008 и 
број на избирачко место 1290 во општина Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 06071031-01-01 на име 
Галеска Гордана, со матичен бр. 0303970499000 и број 
на избирачко место 1290 во општина Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 05754771-01-01 на име 
Благоја Димоски, со матичен бр. 2501949430037 и број 
на избирачко место 1249 во општина Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 11956882-01-01 на име 
Бојчев Драги, со матичен бр. 3007979450031 и број на 
избирачко место 2472 во општина Чучер - Сандево. 

Избирачка легитимација бр. 11952887-01-01 на име 
Бојчовски Стојко, со матичен бр. 0205943450006 и број 
на избирачко место 2472 во општина Чучер - Сандево. 

Избирачка легитимација бр. 09907149-01-01 на име 
Адили Фатиме, со матичен бр. 0608956475005 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09907289-01-01 на име 
Адили Фикрије, со матичен бр. 0705936475020 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09907491-01-01 на име 
Азаири Аземије, со матичен бр. 0712956475007 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09908684-01-01 на име 
Амзаи Мухабер, со матичен бр. 1211976475067 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09909940-01-01 на име 
Бајрами Бајрам, со матичен, бр. 1801970470073 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09907068-01-01 на име 
Вејсели Бујар, со матичен бр. 0601976470080 и број на 
избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09911251-01-01 на име 
Вејсели Јусуф, со матичен бр. 2405978470014 и број на 
избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09908340-01-01 на име 
Азизи Мухабије, со матичен бр. 1101963475025 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09910948-01-01 на име 
Бајрами Базиме, со матичен бр. 2212964475053 и број 
на избирачко место 2061 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09856277-01-01 на име 
Абди Хасан, со матичен бр. 0111965310602 и број на 
избирачко место 2051 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09853430-01-01 на име 
Зеќири Шадије, со матичен бр. 1311968478000 и број 
на избирачко место 2051 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09851291-01-01 на име 
Зекири Шеадије, со матичен бр. 0104922177694 и број 
на избирачко место 2051 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09852905-01-01 на име 
Демири Рабије, со матичен бр. 1009974475015 и број 
на избирачко место 2051 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09858130-01-01 на име 
Исмаили Атије, со матичен бр. 1004953475013 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09857206-01-01 на име 
Исмаили Ирмилек, со матичен бр. 0507930475022 и 
број на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09861572-01-01 на име 
Исмаили Кумрије, со матичен бр. 2510961475002 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 0985849А-01-01 на име 
Исмаили Нура, со матичен бр. 1201926475028 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09859489-01-01 на име 
Исмаили Реџије, со матичен бр. 1511941475033 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 
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Избирачка легитимација бр. 09857168-01-01 на име 
Исмаили Садет, со матичен бр. 0504971475062 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09860428-01-01 на име 
Исмаили Фикнет, со матичен бр..2003967475242 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09859284-01-01 на име 
Исмаили Фикнете, со матичен бр. 15059^4475081 и 
број на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09858776-01-01 на име 
Исмаили Хиријет, со матичен бр. 1306974475001 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09862145-01-01 на име 
Исмаилји, Насфиде, со матичен бр. 2802979475043 и 
број на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09862145-01-01 на име 
Сељмани Макфирет, со матичен бр. 1012970475062 и 
број на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09858580-01-01 на име 
Адили Фатиме, со матичен бр. 1208946475045 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09859560-01-01 на име 
Хајрули Несфије, со матичен бр. 1511979475037 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09861289-01-01 на име 
Хајрули Руѓиле, со матичен бр. 2402970475042 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09856510-01-01 на име 
Хајрули Џемиљ, со матичен бр. 0210976470006 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09857591-01-01 на име 
Ислами Сабри, со матичен бр. 0708972470050 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09861629-01-01 на име 
Ислами Бесим, со матичен бр. 2511975470050 и број 
на избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09859543-01-01 на име 
Меди Мира, со матичен бр. 1511975475067 и број на 
избирачко место 2052 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09892834-01-01 на име 
Хавзи Емине, со матичен бр. 2007975475044 и број на 
избирачко место 2057 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09889825-01-01 на име 
Шабани Азиме, со матичен бр. 0705931475006 и број 
на избирачко место 2057 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09894080-01-01 на име 
Шабани Африм, со матичен бр. 2707976470021 и број 
на избирачко место 2057 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09890327-01-01 на име 
Шабани Бесир, со матичен бр. 1001970470069 и број 
на избирачко место 2057 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09870628-01-01 на име 
Дехари Фатмире, со матичен бр. 0412966475044 и број 
на избирачко место 2054 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09873481-01-01 на име 
Земири Мухабије, со матичен бр. 2402953475012 и број 
на избирачко место 2054 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09872132-01-01 на име 
Зеќири Назим, со матичен бр. 1411952350009 и број на 
избирачко место 2054 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09872795-01-01 на име 
Елези Асим, со матичен бр. 1902973470040 и број на 
избирачко место 2054 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09508180-01-01 на име 
Абдији Абди, со матичен бр. 0404935470017 и број на 
избирачко место 1999 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09510826-01-01 на име 
Џемаили Шерифе, со матичен бр. 1508973475093 и 
број на избирачко место 1999 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09695923-01-01 на име 
Рушити Фемије, со матичен бр. 0111964475047 и број 
на избирачко место 2028 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09696555-01-01 на име 
Шабани Исак, со матичен бр. 0502963470008 и број на 
избирачко место 2028 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09700285-01-01 на име 
Шабани Ифраим, со матичен бр. 1811973470010 и број 
на избирачко место 2028 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09618554-01-01 на име 
Салјии Хатиџе, со матичен бр. 1804931475008 и број 

.на избирачко место 2016 во општина Тетово. 
Избирачка легитимација бр. 09608745-01-01 на име 

Аслани Арифе, со матичен бр. 0905966475024 и број 
на избирачко место 2015 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09613323-01-01 на име 
Кадри Абдилчерим, со матичен бр. 3004959470029 и 
број на избирачко место 2015 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 0971997А-01-01 на име 
Рецепи Билјал, со матичен бр. 0801979470013 и број 
на избирачко место 2031 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09724923-01-01 на име 
Ќемили Мервете, со матичен бр. 2206962475021 и број 
на избирачко место 2031 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09721029-01-01 на име 
Џеладини Хаџере, со матичен бр. 1007971475054 и број 
на избирачко место 2031 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09718800-01-01 на име 
Џеладини Шабан, со матичен бр. 0311958470016 и број 
на избирачко место 2031 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09717587-01-01 на име 
Исмаили Бедрие, со матичен бр. 3006964475007 и број 
на избирачко место 2030 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09715452-01-01 на име 
Исмаили Раиме, со матичен бр. 2012956475061 и број 
на избирачко место 2030 во општина Тетово. 

Избирачка легитимација бр. 09709282-01-01 на име 
Бакији Сељвие, со матичен бр. 2508976475012 и број 
на избирачко место 2029 во општина Тетово. 

Пасош бр.213352/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Сашко Стојановски,ул."Карпошово востание"бр. 8/4-3, 
Скопје. (16231) 

Пасош бр. 821689/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Цури Африм, ул."Дижонска" бр. 17/2,Скопје. (16232) 

Пасош бр.791232/95,издаден од УВР - Скопје на име 
.Насер Алили, с.Арачиново, ул."11" бр.40,Скопје. 

Пасош бр.392205/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Рашит Арслан, с.Покошево,Скопје. (16238) 

Пасош бр.1093864/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Стојковски Ивица, ул."Х,Т.Карпош" бр50,Скопје. 

Пасош бр.922939, издаден од ОВР - Струга на име 
Јонузоски Башким, с. Октиси,Струга. (16264) 

Пасош бр. 151944/94, издаден од ОВР - Велес на име 
Игнов Тодор, ул.“11 Октомври"бр. 1/18,Велес. (16266) 

Пасош бр. 324161/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Козар Благоја, ул."П. Одреди" бр. 17/3-13,Скопје. 

Пасош бр.542366,издаден од УВР - Скопје на име 
Адем Ѓула, ул."Метохиска" бр. 14 б,Скопје. (16443) 

Пасош бр.1098324/98,издаден од УВР- Скопје на име 
Рамадан Рамадановски, ул. "Б.Шабани" бр.5,Скопје. 

Пасош бр.0890040/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Бидоески Драгиша, бул. "АСНОМ"бр.68/27-1, 
Скопје. (16455) 



Пасош бр. 009280,издаден од ОВР - Радовиш на име 
Илиев Вано, ул."Б.Кидрич" бр. 46,Радовиш. (16458) 

Пасош бр.0966760, издаден од УВР - Прилеп на име 
Лозаноска Гордана, "Точила" Д 1-1 /20,Прилеп. 

Пасош бр. 439456, издаден од УВР - Охрид на име 
Демерџиева Мери, ул."С.Војвода" бр. 2-6,Охрид. 

Пасош бр.080015 на име Димоски Иван, с. Лешани, 
Охрид. (16462) 

Пасош бр.00ТВ337,издаден од УВР - Прилеп на име 
-г Стојчев Ѓорѓи ул."Димо Наредниот" бр. 57,Прилеп. 

Пасош бр.1018195 на име Иванов Алекса,Радовиш. 
Пасош бр. 649219,издаден од ОВР - Струмица на име 

Делев Блажо, с. Штука бр.77,Струмица. (16466) 
Пасош бр.968602, издаден од УВР - Битола на име 

Васолев Борис, ул."Ѓуро Ѓаковиќ"бр. 13 а,Битола. 
Пасош бр.823363/96,издаден од УБР - Тетово на име 

Абдулахи Џевахир, ул."167" бр. 17,Тетово. (16514) 
Пасош на име Идризи Севим, ул."155и бр. 8,Тетово. 
Пасош бр.359303/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Трони Себајат, ул. "Виргино" бр.85,Скопје. (16552) 
Пасош на име Исени Зулкуфли, с. Шипковица, 

Тетово. (16561) 
Пасош бр.0671454 на име Петрески Станимир, ул. 

"Бањешница" бр. 13,Гостивар. (16562) 
Пасош, издаден од ОВР - Радовиш на име Тошов 

Станко, с. Ин>ево,Радовиш. (16563) 
Пасош на име Ридво Кадиров, с. Бучин,Радовиш. 
Пасош бр. 0234380,издаден од УВР - Прилеп на име 

Ибоски Мустафа, с. Дебреигге,Прилеп. (16565) 
Пасош бр.366012 на име Јовановски Живко,ул."4-ти 

Јули"бр. 184-1 /8,Кичево. (16566) 
Пасош бр.0557720 на име Семра Махмец,ул."Јоаким 

Крчовски"бр. 1/2,Битола. (16568) 
Пасош на име Ибрахим Салији, с. Д.Палчиште, 

Тетово. (16571) 
Пасош на име Уљикс Шерифи, ул."Илинденски: бр. 

77/А1,Тетово. (165.72) 
Пасош бр. 0440954 , издаден од УВР - Охрид на име 

Јанкулоска Данче, с. Белестово,Охрид. (16582) 
Пасош бр.0095859, издаден од УВР - Прилеп на име 

Димоски Сашо, ул."Димко Костоски"бр. 10,Прилеп. 
Пасош бр.1047476 на име Ферати Менсур, с. Пирок, 

Тетово. (16584 ) 
Пасош бр.010856/92 на име Мисими Шани, ул."161 

бр. 21,Тетово. (16585) 
Пасош бр.331515/94, издаден од УВР - Велес на име' 

Ржарова Маја, ул "К. Ј. Питу" бр,59,Велес. (16587) 
Пасош бр.430075/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Јорданов Игор, ул. "12 Мак. удар,бриг." бр65 а,Скопје. 
Пасош бр. 1001837/97, издаден од УВР - Тетово на 

име Муради Џавдет, с. Челопек,Тетово. (16589) 
Пасош бр.539150/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Валентино Спировски, ул. "В. Назор“ бр.10,Скопје. 
Пасош на име Сејфулаи Шаќир с. Жировница, Гос-

тивар. (16599) 
Пасош бр.0496681 на име Зејнелов Мемет,Богданци. 
Пасош бр.0579772/95, издаден од ОВР - Виница~на 

име Љубица Стаменкова,ул."Пиринска' бб,Виница. 
Пасош бр.0281559/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Соколовска Елена, ул."Бањалучка" бр. 16,Скопје. 
Пасош бр.626534,издаден од УВР - Скопје на име 

Фариз Исмаили,бул."Макед.Кос. Бриг." бр.7/2, Скопје. 
Пасош бр.965098/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Зендели Рамиз Горно с. Матка,Скопје. (16722) 
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Пасош бр.325940/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Јакимовска Елена, ул. "А.Попов" бр.9/20,Скопје. 

Пасош бр. 0393630/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Миминовски Мустеан, с. Батинци,Скопје. (16769) 

Пасош бр. 561453/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Самет Јашари, с. Бојане,Скопје. (16772) 

Пасош бр.0479116/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Зечир Елези, ул."П. Тошев" бр.32,Скопје. (16776) 

Пасош бр. 403702, издаден од УВР - Гостивар на име 
Меџети Алит, с. Д.Бањица,Гостивар. (16780) 

Пасош бр.910232/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Кенан Реџа, ул."Рокомија" бр.2,Скопје. (16793) 

Пасош бр. 359526/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Селвије Мамути, с. Синѓелиќ ул."3" бр.8,Скопје. 

Пасош бр.409290/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Демири Џелал с. Г. Речица,Тетово. (16831) 

Пасош бр. 100039/93»издаден од УВР - Велес на име 
Тумбова Ружица, ул.„Илинденска" бр.2-14,Велес. 

Пасош бр.0127773/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Блажевска Снежана, ул. "Локов" бр.26,Скопје. (16865) 

Пасош бр.0769550 на име Бајрамоска Занија,Дебар. 
Пасошот бр. 158669/97, на име Марија Стопјановса, 

ул."Пржино" бр. 24-а, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 48 од 30.IX.1998 година под бр. 13764 се стор-
нира. 

Пасош бр. 352715/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Зоран Калемџиевски, ул."Б.Менков" бр. 5/4-2, 
Скопје. 

Пасош бр. 1089112, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаил Хасан, ул."Нов живот" бр. 20 б,Скопје.(16056) 

Чекови бр.4405011,4405012,4405013, 4361063, 3085869, 
2895162, 2895163, 2895164, 4016546 и 4016547, од теков-
на сметка бр.2213/37,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Стојановска Луиза,Скопје. (16163) 

Чекови од бр. 3870458 до 3870466, од тековна сметка 
бр. 2230-54, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојановска Луиза,Скопје. (16164) 

Чекови од бр.1080123 до 1080128 и 640422,од тековна 
сметка бр.63274-15,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ѓорѓиевски Јовица,Скопје. (16241) 

Чекови од бр. 000411698 до 0004116992, од тековна 
сметка бр.0103576.24,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Поповска Десанка,Скопје. (16259) 

Чекови од бр.4243403 до 4243412, 3301957,3301958 и 
од бр. 3301961 до бр.3301972, од тековна сметка 
бр.71024-43,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Котевски Слободан,Скопје. (16451) 

Чекови од бр.4447039 до 4447041, од тековна сметка 
бр.2104871-32,издадени од Комерцијална банка АД 

•Скопје на име Љупчо Груевски,Скопје. (16452) 
Чекови од бр. 299747 до 299751, од тековна сметка 

бр.605316,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Донка Роус,Скопје. (16569) 

Чек бр. 1860160, од тековна сметка бр. 10285494, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име На-
рашанов Зоран,Скопје. (16581) 

Чекови од бр.18341716 до 18341720, од тековна смет-
ка бр. 39721-48,издадени од Стопсндкс банка а.д. -
Скопје на име Ристиќ Добрила, ул."Партизанска" бр. 
121/26,Скопје. . (16596) 

Чекови од бр. 4031050 до 4031065 и 4031048, од те-
ковна сметка бр. 38805-98,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Сефер Мусли,Скопје. (16661) 
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Чекови од бр.3151416 до 3151425, од тековна сметка 
бр.4125070,издадени од Поштанска штедилница на име 
Дувлис Илија,Скопје. (16721) 

Чекови од бр. 3395327 до 3395333, 361)9805, 3609806, 
3395323 и 3395325, од тековна сметка бр. 10426-33, из-
дадени од Комерцоијална банка АД Скопје на име 
Силјановски Злате,Скопје. (16724) 

Пасош бр. 846476, издаден од УВР - Штип на име 
Николов Атанаско, ул "Цветан Димов" бр.Зб, Штип. 

Чекови од бр. 1391805 до 1391811 и од бр. 2304401 до 
2304407, од тековна сметка бр.15583-42, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Лазареска 
Марика, Скопје. (16770) 

Чекови од бр. 17096328 до 17096346 и бр.17471030 
,17471031, 17471025,15844164, 15844165 и 15844166, од 
тековна сметка бр.42749-07 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Јордан Пауновски,Скопје. 

Чекови бр. 3279891,3279898, 3279899 и 3279900, од 
тековна сметка бр.62554-87,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Пауновска Славка,Скопје. 

Чекови од бр.3180716 до 3180723, од тековна сметка 
бр.68068-57, издадени од комерцијална банка АД 
Скопје на име Ивановска Мара,Скопје. (16850) 

Работна книшка на име Иличковиќ Жарко,Скопје. 
Работна книшка на име Голубовиќ Сузана,Скопје. 
Работна книшка на име Ба•јрам Пајазити,Скопје. 
Работна книшка на име Милевска Снежана,Скопје. 
Работна книшка на име Антиќ Воислав,Скопје. 
Работна книшка на име Илиевска Милица,Скопје. 
Работна книшка на име Рамадан Сејфедин,Скопје. 

Работна книшка на име Трендафилова Весна,Скопје. 
Работна книшка на име Трпчевски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Момироски Љубе, с. Гали-
чани,Прилеп. (16258) 
Работна книшка на име Стефановски Климе,Скопје. 

Работна книшка на име Зорица Јовановска,Скопје. 
Работна книшка на име Емилија Посохин,Скопје. 
Работна книшка на име Љутиков Петар,Скопје. 
Работна книшка на име Савева Маре,Скопје. (16656) 
Работна книшка на име Николовска Катица,Скопје. 

Работна книшка на име Силвана Ивановска,Скопје. 
Работна книшка на име Петровска Каролина,Скопје. 
Работна книшка на име Ристески Гоце,Скопје. 
Работна книшка на име Михајловски Драги,Скопје. 
Работна книшка на име Серјан Адем,Скопје. (16846) 
Работна книшка на име Мазниковски Наумче,с. Јан-

коец,Ресен. (16907) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Витомир 

Новески,Скопје. (16449) 
Чековна картичка бр.5179-15, издадена од Комерци-

јална банка ДД Скопје на име Виолета Груевска, 
Скопје. . (16453) 

Чековна картичка бр.23108-67 и чековите бр. 
9000067230, 9000067231, 9000067361, 9000067362, 

9000067240,од бр.9000096591 до 9000096594, 9000096600 
од бр.13212326 до 13212328 и 13212331,издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Наков Славчо, 
бул. "АВНОЈ"бр.42/11-13,Скопје. (16580) 

Чековна картичка бр.4609/78,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Панев 
Никола,ул."Плачковички одред" бр. 14 Штип. (16597) 

Чековна картичка и чекови бр. 2024429 и 2024438, 
издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала -
Штип на име Александар Донев, ул. "Христијан Кар-
пош" бр. 67,Штип. (16598) 

Свидетелство за завршено VII одделение,издадено 
од ОУ "Кочо Рацин" - с. Старо Лагово на. име Моми-
роски Љубе, с. Галичани,Прилеп. (16268) 

Свидетелство издадено од Скопје на име Петревска 
Марија, Скопје. (16445) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "К. 
Рацин" с. Петровец - Скопје на име Азировиќ Сал>а, 
Скопје. (16729) 

Свидетелство за II година,издадено од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла" Скопје на име Стојковски Сашо,Скопје. 

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназија 
"Цветан Димов" Скопје на име Алиевска Маја,Скопје. 

Свидетелство за Ш година, издадени од Тговско учи-
лиште - Скопје на име Алиевска Маја,Скопје. (16797) 

Свидетелства за I, II и III год и диплома, издадени од 
ЕТУЦ - Скопје на име Ристески Гоце,Скопје. (16836) 

Свидетелства за I,II,III и IV година,издадени од Гим-
назија "Зеф Љуш Марку" Скопје, на име Осман Зен-
дел и, Скопје. (16897) 

Индекс бр.39339,издаден од Економски факултет -
Скопје на име Чакаровски Константин,Скопје. (16447) 

Диплома, издадена од Гимназија "Мирче Ацев" -
Прилеп на име Талевски Оливер, кеј "19-ти Септем-
ври" бр.3/25,Прилеп (16467) 

Диплома, издадена од Економ. Учил."Моша Пијаде" 
Скопје на име Тања Баларовска,Скопје. (16774) 

Книшка за повластен превоз на воен инвалид бр. 
003316 од 25 -10-1996 година,издадена од на име Сулеј-
ман Абдулах Скопје. (16775) 

Девизна штедна книшка бр.8355-48, издадена од Сто-
панска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кавадарци на 
име Ристевски Трајко, ул."Диме Гуриманџов"бр.9, Ка-
вадарци. (16460) 

Даночна картичка бр.4030993186393, издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Претпријатие"По-
лет",Скопје. (16512) 

Даночна картичка бр.503099513320,издадена од Уп-
рава за приходи на град Скопје на име Бифе Лисабон, 
Скопје. (16594) 

Чекови од бр. 9000116849 до 9000116855, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Томо Панчевски, 
ул."Крсте Асенов" бр.4-1-5,Скопје. (16457) 

Магнетна картичка бр.242490,издадена од ЗПП -
Скопје на име Претпријатие "По - лет",Скопје. (16511) 

Избирачка легитимација бр.14804048-01-01,издадена 
од Скопје на име Саит Шехи, ул. "7 Јули" бр.77,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 14804552-01-01,издадени 
од Скопје на име Гани Шехи, ул. "7 Јули" бр.77,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 12995458-01-01,издадена 
од Скопје на име Врангалова Љубица,ул."Московска" 
бр.7/2-4, Скопје. (16297) 

Избирачка легитимација бр.130461007-01-01,издадена 
од Скопје на име Китановски Сашко, ул."П. Одреди" 
бр.143/27,Скопје. (16570) 

Избирачка легитимација бр. 03962962-01-01 на име 
Јаневски Дарко, ул."Гошо Викентиев"бр.18,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03956881-01-01 на име 
Мирјана Андонова,ул.'Тошо Викентиев"бр.23,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03957608-01-01 на име 
Миле Андонов, ул."Гошо Викентиев" бр.23,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.11152139-01-01 на име 
Кљусева Васка, ул."КочоРацин"бр. 5,Штип. (16577) 

Избирачка легитимација брх.11147259-01-01 на име 
Симонов Кирчо, ул."Кочо Рацин" бр.5,Штип. (16578) 
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Избирачка легитимација бр.06131034-01-01 на име 
Јовановски Спасе, с. Горни Лакочереј,Охрид. (16579) 

Избирачка легитимација бр. 15429801-01-0издадена 
од Скопје на име Љошева Виолета,ул."Макед.Кос. 
Бриг." бр. 11/59,Скопје. (16746) 

Избирачка легитимација бр.13156093-01-01,издадени 
од Скопје на име (давковска Биљана,бул."П. Одреди"-
бр.66 а/1-13,Скопје. (16847) 

Избирачка легитимација бр.13156913-01-01,издадена 
од Скопје на име (давковски Перо,бул."П. Одреди" 
бр. бб а /1-13,Скопје. (16848) 

Избирачка легитимација бр. 14712224-01-01,издадени 
од Скопје на име Велева Николина, ул ."Илинденска" 
бр.3/18,Скопје. (16849) 

Избирачка легитимација бр.13059195-01-01,издадена 
од Скопје на име .Јовановски Трајан,Скопје. (16864) 

Избирачка легитимација бр.02629615-01-01 на име 
Дика Фериха,Дебар. (16903) 

Избирачка легитимација бр.02634864-01-01 на име 
Мела Кремтиме,Дебар. (16904) 

Избирачка легитимација бр.02618656-01-01 на име 
Марке Ќамил>, Дебар. (16905) 

Избирачка легитимација бр.0440136А-01-01 на име 
Младеновски Стојан, с. Узем,Крива Паланка. (16908) 

Избирачка легитимација бр04427220-01-01 на име 
Јашко Станковски, с. Градец,Крива Паланка. (16909) 

Решение уп. бр. 25-4534,. издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Секуловски Кос-
тадин, Скопје. (16358) 

Решение бр. 4754, издаден од Секретарјат за стопан-
ство К.Вода- Скопје на име Живка Петровска,Скопје. 

Решение рег.бр.449,издадено од Министерство за 
надворешни работи на име Копешим Трединг АГ 
Преставнииггво Скопје,Скопје. (16392) 

Решение бр. 12-6550/2, издадено од Секретарјат за 
стопанство - К.Вода Скопје на име Лазаревска Тати-
јана, Скопје. (16509) 

Решение бр. 25-2363,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар-Скопје на име Бошевска Наталија, 
Скопје. (16560) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, Ј.П. Вете-
ринарна станица „Кичево" од Кичево објавува 

О Г Л А С 
1. Се повикуваат поранешните сопственици или нив-

ните наследници државјани на Република Македонија 
да ги најават евентуалните свои побаруван>а од прет-
пријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. 

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посе-
бен образец пропишан од Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал. 

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во 
два примерока од кои едниот до Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал, а другиот до Ј.П. Ветери-
нарна станица „Кичево" од Кичево на ул. „Александар 
Македонски" бр.2. 

(16257) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ^бр. 26/98), Јавното 
претпријатие Македонска радио•телевизија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИ-

РАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Македонската радио•телевизија, бул. „Гоце Дел-
чев" бб, Скопје има потреба од сервисирање и поправка 
на возила и тоа: 

- патнички возила, 
- теренски возила, 
- репортажи и возила. 
Списокот на возилата и други потребни елементи 

може да се добие во Одделението за комерцијални ра-
боти при МРТ секој работен ден од 8 - 12 часот. 
1.2. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 

- назив на ссрвисната услуга, 
- опис на одделни фази при редовно сервисирање, 

согласно важечките технички нормативи, 
- цена, 
- рок и начин на плаќање, 
- рокови за отстранување на дефектите, 
- рок на важност на понудата, 
- други карактеристични услови кои се специфични 

за одделен тип на услуга односно сервисирање. 
Техничките карактеристики на производите (ре-

зервните делови) кои се вградуваат во возилата треба 
да се во согласност со стандардите на Р.М. и со меѓуна-
родните стандарди кои ќе прифатени во Република Ма-
кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лицо на понудувачот. 
3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на Македонската ради-телеви-
зија на бул. „Гоце Делчев" бб, Скопје", или со преда-
вана на Комисијата на лице место. 
3.3. Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен плик, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката „не отворај" и бројот на повикот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со фи-
нансиска документација и носи ознака „понуда" а дру-
гиот внатрешен плик ја содржи техничката документа-
ција и носи ознака „документација" и точна адреса на 
испраќачот-понудувачот. 
3.4. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

3.5. Крајниот рок за доставување на понудите е 15 
дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 
3.6. Понудувачот кон понудата задолжително доста-
вува соодветен документ за бонитетот од носителот на 
платен промет, како доказ за неговата финансиска и 
економска способност (член 22 од Законот за јавни 
набавки). 
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3.7. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од членот 24 од Законот за јавни набавки. 

4. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници од понудувачите ќе биде извр-
шено во 10,00 часот на 27.10.1998 година во простори-
ите на Македонската радио•телевизија на 13 кат, соба 
бр. 1303. 
4.2. Претставниците на понудувачите треба на Комиси-
јата да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавни 
набавки). 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

5.1. Цена, 
5.2. Квалитетот на услугата, 
5.3. Рок на отстранување на дефектите на возилата, 
5.4. Рок и начин на плаќање, при што во вреднувањето 
на понудите предност ќе имаат под исти услови пону-
дите со начин на плаќање по пат на компензација, 
5.5. Гарантен рок. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 
6.2. Дополнителни информации може да се добијат на 
телефон 091/213-133 и 091/112-200 лок. 20-98 и факс 091/ 
221-104. 

Комисија за јавни набавки 

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

ПОВИК БР. 38-29/98 
СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНТЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ 
НАСЕЛБИ ЗДУЊЕ, БЛИЗАНСКО И БЕЛИЦА ВО 

РЕОНОТ НА АКУМУЛАЦИЈАТА КОЗЈАК 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-29/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
изработка на елаборати за интерна инфраструк-
тура за новопроектираните населби Здуње, Бли-
занско и Белица во реонот на акумулацијата Коз-
јак. 

1.3. Повикот е јавен со право на учество на сите до-
машни и странски правни и физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со набавка 
со прибирање на понуди согласно со Законот за 
јавни набавки (член 42 од Законот). 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

2.1. Податоците за предметот на набавката ќе бидат 
добиени од урбанистичка документација и детални 
урбанистички планови за новопроектираните на-
селби. 

2.2. Документацијата се става на увид на заинтересира-
ните понудувачи во просториите на ЈП „ЕСМ" -
Подружница ХЕЦ „Козјак" на ул. „11 Октомври" 

бр. 9, кат 9, соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден 
од 7 до 15 часот во времето на траењето на јавниот 
повик (лице за контакт Анастасова Коцова Еле-
онора, тел. 149-149; 111-301). 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и евентуалните подиз-
ведувачи. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки - ако набавката е од странство), на 
паритет ХЕЦ „Козјак" изразена во германски 
марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката - услугата. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

. меит за бонитет (нов образец), кој го издава инсти-
туцијата за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни 
набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- доказ за проектирање на овој вид на работи за 
последните три години (најмалку три слични про-
екти); 

- посочување на вклучени технички лица; 
- искуство на раководителот на проектот за 

изработка на слични проекти. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно ед член 29 став 2 од Законот за јавни 
набавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 10% од вредноста на понудата, 
согласно со член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

5.1. Цена на чинење, 
5.2. Квалитет, 
5.3 Рок на изведување, 
5.4. Начин на плаќање. 
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Бројот на поените ќе се делат сразмерно на 
бројот на понудувачите, при што наведените поени 
се максимални за освоено прво> место по секој кри-
териум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

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

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

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

ЈП „Електростопанство на Македонија" - по-
дружница ХЕЦ „Козјак", Комисија за јавни на-
бавки за ХЕЦ „Козјак", ул. „11 Октомври" бр. 9, 
91000 Скопје. 

6.5. Разгледувањето на понудите ќе се изврши на 
13.11.1998 година во 12 часот во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", стара 
зграда, 9 кат, соба бр. 6 на ул. „11 Октомври" бр. 
9, Скопје во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработен» според барањата на 
набавката со прибиран^ на понуди, како и оние 
кои немаат целокупна документација која се бара 

, во набавката со прибирање на понуди нема да се-
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за финансии, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОМРЕЖУ-
ВАЊЕ (КАБЛИРАЊЕ) НА ПОДРАЧНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ ВО СКОПЈЕ, СТРУМИЦА, ТЕТОВО, ПРИ-
ЛЕП, КОЧАНИ, НЕГОТИНО И БЕРОВО, СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/98 е Министер-
ството за финансии на Република Македонија со се-
диште на ул. „Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. Предмет на набавката е омрежување (каблирање) 
на подрачните единици во Скопје, Струмица, Тетово, 
Прилеп, Кочани, Неготино и Берово, во рамки на про-
ектот „Даночен Информационен Систем - ДАНИС". 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски, правни и физички 
лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација, која содржи детални 
шеми на предложено поврзување и технички барања, се 
однесува на инсталација на компјутерски мрежи во по-
драчните единици на министерството. 

2. Тендерската документација може да се подигне во 
просториите 1, 2 и 3, на 1-от кат на Министерството за 
финансии, на ул. „Даме Груев" бр. 14, во Скопје, секој 
работен ден од 12.00 до 14.30 часот, во времето на 
траењето на јавниот повик, по извршена неповратна 
уплата на 5.000,00 денари, како што следи: 

- Во корист на сметката: 
Министерство за финансии, 
- Цел на дознака: 
За тендерска документација по отворен повик бр. 1/ 

98 
- Жиро сметка број: 
40100-788-955 
- Единствен даночен број: 
4030990255017 
- Банка депозитор: 
Народна банка на РМ 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да ги содржи елементите утвр-
дени во тендерската документација. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачот треба да приложи докази за финан-
сиска и техничка способност, детално специфицирани 
во тендерската документација. 

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет и функциналност на понудено решение; 
- цена и начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- услови на гаранција; 
- финансиска и техничка способност; 
- досегашно искуство. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудувачот треба да ја достави понудата во со-
гласност со одредбите на законот, специфицирани во 
тендерската документација. 

РОКОВИ 

1. Отворениот повик трае до 28.10.1998 година 
(среда), 12.00 часот. 

2. Понудите се доставуваат најдоцна до 28.10.1998 
година (среда), 12.00 часот, преку архивата на Мини-
стерството за финансии. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.10.1998 година (среда), во 12.00 часот, во простори-
ите на Министерството за финансии, на ул. „Даме Гру-
ев" бр. 14 (сала за состаноци на II-от кат), во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат докази за 
финансиска и техничка способност, нема да се разгле-
дуваат. 

5. Понудите мора да бидат обезбедени со банкарска 
гаранција, во висина на 5% од вкупниот износ на пону-
дата. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈЗО Здравствен дом -Крушево, обја-
вува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1 

1. ЈЗО Здравствен дом - Крушево, со седиште на ул. 
„Илинденска" 13а од Крушево, известува дека има по-
треба од набавка на: 

- Едно (1) патничко возило марка RENAULT LA- 
GUNA RTI 2,0 волумен 1948 ccm со комплет опрема. 
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2. Во понудите треба да бидат разработени следните 
критериуми: 

- цена на набавката, без данок на промет, но со 
износот на царинските и други давачки, 

- рок и место на испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард, 
- оперативни трошоци. 
3. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сме-
таат за нецелосни и не ќе се земат за разгледувана. 
Отвораното на понудите ќе се врши без присуство на 
понудувачите. 

4. Рок за доставување на понудите 7 дена од објаву-
вањето. 

5. Придружната документација се доставува во со-
гласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод 
од регистрација, документ за бонитет и писмена изјава 
на понудувачот дека не е под стечај). 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој 
содржи два запечатени коверта. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
носи ознака „Не отворај". 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
техничка документација и ја носи ознаката „документа-
ција". Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
ја носи ознаката „понуда", која содржи финансиска до-
кументација. Понудата се доставува по пошта или со 
предавање во архивата на набавувачот. Понудите да се 
достават на адреса: ЈЗО Здравствен дом, Крушево, ул. 
„Илинденска" бр. 13а, Крушево. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал 
„Индустриски, ладни постројки со леарница" -

ДОО - Битола 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска" дел 
бб, Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот. 

(16898) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Сервис и 
контрола" - ДОО - Битола 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска" бб, 
Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот. 

(16900) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Комерци-
јални ладилни постројки" - ДОО - Битола 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска" бб, 
Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот. 

(16901) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ДОО 
„Агрохемизација" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието со пре-
творање на побарувањата во траен влог во претприја-
тието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кос се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров" 
бр. 2-4, Скопје, во време од 9 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Зле-
тово~Батерии" - Пробиштип 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати-
ето, согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на сите средства на претпријатието. 



Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во Пробиштип во време 
од 7-13 часот. 

Согласно Законот за трансформација на претприја-
тијата со општествен капитал, „Злетово-Батерии" ги 
повикува доверителите на „Злетово-Батерии" во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на оваа објава да ги 
пријават своите побарувања и истите ги достават во 
„Злетово-Батерии", Пробиштип. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АТШ „Транс-
велес" - Велес 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на препријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул.„Алексо Демниев-
ски" бр. 53, Велес во време од 7 до 15 часот. (16479) 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја објавува 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 1998 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец јули 
1998 година изнесува 9335 денари. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1274. Одлука за определување на гранични 
премини на кои ќе се врши увоз, извоз и 
транзит на растенијата, растителните 
производи и средствата за заштита на 
растенијата 2561 

1275. Одлука за определување на висината на 
надоместокот за задолжителен здрав-
ствен преглед на растенијата и пратките 
од растенија и производи од растително 
потекло при увоз, извоз, транзит и ре-
експорт и за преглед на пратките на 
средствата за заштита на растенијата 
при увоз _2561 

1276. Одлука за определување највисоки цени 
на електричната енергија 2562 

1277. Одлука за давање согласност за кори-
стење на стоков кредит од Република 
Италија 2562 
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1278. Одлука за доделување на користење на 
дел од недвижен имот 2563 

1279. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот 2563 

1280. Одлука за определување на услови за 
градба за објектот „Погон за производ-
ство на лекови, помошни лековити 
средства и козметика", што треба да се 
гради во општината Чаир ~Скопје . . . . 2563 

1281. Одлука за основање на Основно учи-
лиште во с. Вешала 2563 

1282. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на училиштето за основното му-
зичко образование - Тетово 2564 

1283. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на основното училиште „Кирил и 
Методиј" - Тетово 2564 

1284. Правилник за легитимацијата на Репу-
бличкиот инспектор на труд 2564 

1285. Правилник за формата и содржината на 
регистарот на занаетчиите 2566 

1286. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2566 

1287. Решение на Републичката геодетска 
управа 2566 

1288. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 210/97 од 15 јули 
1998 година 2567 

1289. Одлука за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените 
банки за работа со странство мораат, 
односно можат да го држат на сметките 
во странство од 01.10.1998 година до 
31.12.1998 година 2568 

1290. Одлука за користење на дел од девиз-
ните резерви за издавање на гаранции за 
задолжување на Република Македонија 
џо странство 2568 

1291. Одлука ва ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на денарските 
пласмани на банките во IV-то триме-
сечје од 1998 година 2569 

1292. Одлука за ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на денарските 
пласмани на штедилниците во IVто 
тримесечје од 1998 година 2569 

1293. Одлука за начинот и условите на одо-
брување кредити на Фондот за осигуру-
ваwе на штедни влогови од средствата 
на резервите на Народна банка на Репу-
блика Македонија 2570 

1294. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за документација и постап-
ката за издавање на согласности според 
одредбите на Законот за банки и ште-
дилници 2570 

1295. Одлука за динамиката на усогласува-
њето на висината на основачкиот капи-
тал на штедилниците со одредбите на 
Законот за банки и штедилници 2570 

1296. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на вршење сулервизорска контрола 
на банките и штедилниците и постап-
ката за преземање мерки за отстрану-
вањенаутврденитенеправилности................2571 
Објава за просечно исплатената нето 
плата по работник во стопанството на 
Република Македонија зе месец јули 
1998 година 2592 


