
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 31 јули 1998 
Скопје 

Број 38 Год, LIV 

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

1080. 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95,24/%, 
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 
18.05.1998 година, донесе 

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

С. ГРЕШНИЦА 
Член 1 

Подрачното училиште на Основното училиште 
„Реџо Рушит - Зајази" с. Зајас се основа како основно 
училиште со седиште во с. Грешница. 

Член 2 
Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-

ници од подрачјето на селата: Трапчин Дол, Длапкин 
Дол, Колибари, Грешница, Лешница и Бачишта. ^ 

Член 3 
Дејноста на основното училиште е организирање и 

остварување на основното образование. 
Член 4 

Средствата за основање (објекти, опремата, нагледните 
средства и слично) се обезбедуваат од Достојното ос-
новно училиште „Реџо Рушит - Зајази" с. Зајас 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 три работ-
ници (директор, секретар и педагог). 

Член 6 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на училиштето, се формира Комисија во состав: 
1. Вукица Шурбановска - раководител на Организа-

ционата единица на Министерството за образование и 
физичка култура - Кичево 

2. Весна Таневска - Републички просветен инспек-
тор во Кичево 

3. Бајрам Муслиу - наставник по француски јазик во 
РЕ с. Грешница. 

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. Грешница во 

Судскиот 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 со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-1998/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 

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

1081. 
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 
18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НОВО ОСНОВНО 

УЧИЛИШТЕ ВО КУКЛИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа основно училиште со се-

диште во Куклиш. 
Член 2 

Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-
ници од подрачјето на општина Куклиш. 

Во составот на училиштето работат подрачните учи-
лишта во населените места: Костурино, Раборци, Дор-
ломбос, Мемешли, Орманли и Свидовица. 

Член 3 
Дејноста на основното училиште е организирање и 

остварување на основното образование. 
Член 4 

Средствата за основање објекти, опремата, нагледните 
средства и слично се обезбедуваат од постојните основни 
училишта „Никола Вапцаров" Струмица, „Маршал Ти-
то" Струмица и „Маршал Тито" Муртино, како и дру-
гите основни училишта утврдени со билансот врз ос-
нова на пописот што ќе се изврши веднаш по влегување 
во сила на оваа одлука. 

Член 5 
Наставниците, стручните работници, администра-

тивно техничките работници се преземаат од основ-
ните училишта од член 4 на оваа одлука. 

Покрај работниците од претходниот став, училиш-
тето има потреба од ново вработување на еден секретар 
и еден психолог. 

Член 6 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на училиштето, се формира Комисија во состав: 
1. Панде Масев - раководител на Организационата 

единица на Министерството за образование и физичка 
култура - Струмица 

2. Соња Чурлинова - стручен работник на Организа-
ционатацршца на Министерството за образование и 
физичхШжултура - Струмица. 
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3. Кирил Јанчев - директор на ОУ „Гоце Делчев" с. 
В ш,уса. 

Член 7 
Формирањето на училишниот одбор, донесувањето 

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

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-1887/1 Претседател на Владата 
18 мај 1Ш година н а Републка Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1082. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5од-Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на:РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за развој и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

9025 Хидрометрии слични 
пловни инструменти, тер-
мометри, пирометри, баро-
метри, хигрометри и психо-
мери, вклучувајќи и комби-
нации на овие инструменти, 
со или без можности за ре-
гистрирање: 
- Терометри и пирометри, 
што не се комбинирани со 
други инструменти: 

9025 80 - Други инструменти 
9025 80 20 00 - Барометри, некомбини-

рани со други инструменти 
а) висиномер 4 парчиња 

9029 Бројачи на обртите, бро-
јачи на производство, так-
симетри, бројачи на коло-
метрите, бројачи на чеко-
рите и слично; покажувачи 
на брзината и тахометри, 
освен оние што се распоре-
дуваат во тар. број 9014 или 
9015; стробоскопи: 

9029 10 - Бројачи на обртите, бро-
јачи на производството, 
таксиметри, бројачи на ки-
лометрите, бројачи на че-
корите и слично: 

9029 10 90 00- Друго 
а) Бројач на километри 4 парчиња 
б) Курвиметар електричен 1 парче 

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

Број 23-1923/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1083. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 
Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривачи, куфери за ма-
шини и сл.) погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машините од тар. 
број 8469 до 8472: 

8473 30 - Делови и прибор на ма-
шини од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 -- Електронски 1 парче 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Број 23-1963/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1084. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните (,/Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ-

ЛА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделие, шумарство и водостопанство и 
тоа: 
Тари- Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

8415 1 Уреди за'климатизација, со 
вентилатор на моторен по-
гон и со елемента за мену-
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1 2 3 4 

Тари- Тарифна Наименуван»а Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

4811 Хартија, картон, целулозна 
вата и листови и ленти од 
целулозни влакна, премач- ' 
кани, импрегнирани, пре-
криени, површински бојо-
сани, површински украсени 
или печатени, во родни или 
листови, освен производите 
од тар број 4803,4809, или 
4810 

481190 - Друга хартија, картон, це-
лулозна вата и листови и 
ленти од мека целулоза 

481190 90 00 - Друго 
• 8518 а) Термо хартија КМЅ 

2030-3 10 родни 
Микрофони и нивни ста-
тиви, звучници, вклучу-
вајќи и звучници во звучни 

*кутии, наглавни слушалки, 
слушалки за едно уво и 

комбинации со микрофон, 
аудиофрекфеитни елек-
трични засилувачи, елек-
трични комплети за засилу-
вање на звукот 

8518 30 - Наглавни слушалки, слу-
шалки за едно уво и комби-
нации со микрофон 

8518 30 90 00 - Друго 
а) Слушалки со микрофон 
Р/И8322 2 комплета 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковска, с р 

Бр. 23-1966/1 
20 јули 1998 година 

Скопје 

вање на температурата и 
влажност*, вклучувајќи и 
машини во кои влажност 
не може посебно да се регу-
лира* 

8415 82 .. Друго, со вградена ра-
зладив единица 

8415 82 8009—Друго 
а) Клима уред производ 
CARRIER тап 42HWS/38 
YL-012 3 парчиња 
б) Клима уред производ 
CARRIER тип 42HWH/38 
YL-024 1 парче 

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

Број 23-1964/1 Претседател на Владата 
20 јули 1998 година «а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвеновски, с р 

1085. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
ниј*а („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20 07 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа 

1086. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.07 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа 

Тари- Тарифна Н а и м е н у в а њ е Количина 
фен ознака 
број 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици, магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место 

847130 00 00 - портабл дигитални ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци, со маса 
до 10 кг, што се состојат од 
најмалку една централна 
единица, тастура и дисплеј 
а) Notebook IBM TP 380 ED 
model 2635-5АО 6 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не * 
содржат мемориска еди-
ница во исто куќните 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 - Кирил Јанчев, вработен во СУ „Гоце Делчев" - с 
Вел>уса 

- Илија Кумановски, вработен во АД „Единство" -
Струмица 

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

Бр 17-57/7 Претседател на Владата 
20 Јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р 
1089• — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 Јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА РАЗВОЈ 
1 За советник на министерот за развоЈ се назначува 

Вера Проковиќ, виш самостоен советник во Одделени-
ето за човекови ресурси во Министерството за развој 

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

Бр 17-1918/2 Пре гседател на Владата 
20 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р 
1090. 

Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 
став 1 од Законот за органите на управата („Службен 
весник на СРМ" бр 40/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонка („Службен 
весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94), Владата на Република 
Македонка, на седницата одржана на 20 Јули 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ 

1 Бошко Здравевски, повторно се назначува за 
помошник на министерот за развој 

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

1088 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 
Јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШЕН ОД-
БОР НА РУ „ЈОСИП ЈОСИФОВСКИ СВЕШТА-

POT" - СТРУМИЦА 
* >< 

1 За членови на Училишниот одбор на Работнич-
киот универзитет „Јосип Јосифовски Свештарот" -
Струмица се именуваат 

Бр 17-1946/2 
20 Јули 1998 година 

Скопје 

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

1091. 
Врз основа на член 153 став 4 а во врска со чл?н 156 

став 1 од Законот за органите на управата („Службен 
весник на СРМ" бр 40/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 Јули 1998 го-
дина, донесе 

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

МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ 
1 Кристина Азманова, повторно се назначува за 

советник на министерот за развој 

847160 40 00 — Печатар 
а) LaserJet LehMark Optra 
YC1275 1 парче 
б) LaserJet Leh Mark Optra 
С 1255 3 парчиња 
в) Leh Mark ColorJet 5000 33 парчиња 
r) Matnh LehMark 2390-003 29 парчиња 

2 Ова решение влегува во сипа наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонка" 

Бр 23-1967/1 Претседател на Владата 
20 Јули 1998 година Република Македонија, 

Скоте Бранко Црвенковски, с р 
1087. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина и природата 
(„Службен весник на РМ" бр 69/96) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА, 
УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СТРОГИОТ 
ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ ЕЗЕРАНА, НА ПРЕ-

СПАНСКОТО ЕЗЕРО 
Член 1 

Во Решението за определување организација за заш-
тита, управување и одржување на строгиот природен 
резерват Езерани, на Преспанското Езеро („Службен 
весник на Република Македонија" бр 60/97) по членот 
1 се додава нов член 2 КОЈ гласи 

„Член 2 
За спроведување на ова решение се задолжува Ми-

нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина 

Министерот за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина ќе склучи договор со Друштвото 
за проучување и заштита на птиците на Македонија за 
управување со строгиот природен резерват Езерани, на 
Преспанското Езеро " 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2529/2 Претседател на Владата 
20 Јули 1998 година на Република Македонија, 

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

Претседател на Владата 
Скопје н а Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с р 
1092. 

Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 
став 1 од Законот за органите на управата („Службен 
весник на СРМ" бр 40/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонка („Службен 
весник на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр 63/94), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 го-
дина, донесе 

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

МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ 

1 Саша Шиндилоски, повторно се назначува за со-
ветник на министерот за развој 

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

Бр 17-1948/2 
20 јули 1998 година 

Скопје 

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

1093. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонка" 
бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
38/90 и „Службен весник на Република Македонка" бр 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ 

1 Гордана Николовска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавната установа Завод за 
социјални дејности - Скопје, поради нејзино именување 
за вршител на должноста директор на Заводот 

2 За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Завод за социјални дејности - Скопје де именува Сретко 
Тодоров, дипл педагог - самостоен стручен соработник 
во Заводот 

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

Бр 17-1975/2 
20 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с р 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1 За советник на министерот за образование и фи-
зичка култура се назначува Ружди Ибраими, професор 
во Гимназијата „Зеф Љуш Марку" - Скопје 

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

Бр 17-2026/2 
20 Јули 1998 година 

Скопје 

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

1095. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македони-
ја" бр 54/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 „Службен весник на Република Македонија" бр 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 20 Јули 1998 година, донесе ;; 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 За директор на Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија се именува Дончо Герасимовски, до-
сегашен вршител на должноста директор на Заводот 

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

Бр 17-2032/1 
20 Јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с р 

1094. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 јулк 1998 година, донесе 

1096. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 

завод за унапредување на домаќинството („Службен 
весник на СРМ" бр 29/73 и 39/77) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весн=ик на СРМ" бр 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" бр 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 20 јули 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИН-

СТВОТО - СКОПЈЕ 

1 Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Собирот на работниците на Репу-
бличкиот завод за унапредување на домаќинството -
СкопЈе бр 02-214/1 од 17 јули 1998 година, со коЈа за 
директор на Заводот е именувана Марија Грамосли, 
дипл инж архитект, досегашен вршител на должноста 
директор на Заводот 

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

Бр 17-2040/2 
20 јули 1998 година Претседател на Владат 

Скопје Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с р 
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1097. 
Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија " 
бр 38/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 Јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕ-

СТВЕН КАПИТАЛ 

Илинденко Стровјанов се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата на Република 

Македонка за трансфер мација на претпријатијата со 
општествен капитал 

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

Бр 17-2047/1 * Претседател на Владата 
20 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р 

1098. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 Јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАУКА 

1 За советник на министерот за наука се назначува 
Снежана Билиќ Сотироска, стручен соработник за со-
работка со меѓународни и регионални асоцијации во 
Министерството за наука 

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

Бр 17-2049/2 Претседател на Владата 
20 Јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с р 
1099. 

Врз основа на член 25 од Законот за Јавните па-
тишта („Службен весник на Република Македонија" 
бр 26/96), и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
38/90 и "Службен весник на Република Македонка" 
бр 63/94) и член 12 од Статутот на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 
МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА -

СКОПЈЕ 

1 За директор на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта - Скопје се именува Ѓорги Пупков-

ски, досегашен вршител на должноста директор на 
Фондот 

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

Бр 17-2048/1 Претседател на Владата 
20 Јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бра»ќо Црвенковски, с р 

1100. 
Врз основа на член 48 од Законот за заштита од 

пожари („Службен весник на СРМ", бр 43/86,37/87,51/ 
88,36/90 и „Службен весник на РМ", бр 12/93) министе-
рот за внатрешни работа донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УНИФОРМАТА, 
ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА И ЗАШТИТНАТА 
ОПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛ-
НИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПО-

ЖАРНИ ЕДИНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за условите за униформата, озна-

ките на униформата и заштитната опрема на работни-
ците во територии алните и професионалните противпо-
жарни единици („Службен весник на РМ", бр 44/94), во 
член 3 став 1 зборовиве „капа, блуза" се заменуваат со 
зборовите „шапка, капа-беретка, кратка блуза-виндја-
кна" 

к Член 2 
Во член 4 став 1, точката 1 се менува и гласи 
„Шапката е од камгарн и со вообичаен крој со благо 

свиткан данцет опшиен со испуст од златно-жолта боја 
со ширина од 2 мм и е наменета само за командири^ на 
територијалните противпожарни единици 

Сонцебранот на шапката е од целулоид или сличен 
материјал во црна боЈа со раб отпиен со кожа На 
сонцебранот на околу 5 мм од надворешниот раб е 
сошиен буриташ во златно-жолта боја со ширина од 6 
ММ 

Подбрадокот на шапката е плетенка коЈа на кра-
евите завршува со гајки, изработен е од синтетичко 
влакно со златно-жолта боја и се прикачува со две коп-
чиња со пречник од 14 мм 

Шапката од внатре е поставена, а при дното има 
потница со ширина од 4 см 

На предната страна на шапката на средината од бор-
тот се носи пожарникарска значка Пожарникарската 
значка претставува симбол на пламен над кого доми-
нира мотивот од знамето на Република Македонија вра-
мен во октограм Значката е изработена од одливок од 
лесна метална легура Пламено»т е со заоблени рабови 
по обемот, со висина од 35 мм и хоризонтална закрива-
ност од Р-200 мм, емајлиран, преслечен или обоен во 
пурпурно-црвена боЈа Октограмот е конвексен-испа-
кнат од црвена подлога и тоа така што обемот на окто-
грамот, дискот и зраците во него се уште повеќе ре-
ЛЈефно испакнати Сонцето е во златно-жолта боја, ди-
скот и зраците се со висок сјај у а подлогата меѓу нив е со 
матирана површина На дискот се аплинирани буквите 
РМ" 

По точка 1 се додава нова точка, која гласи 
„2 Капата-беретка е од чоја со вообичаен крој со 

нета боја како и бојата на униформата. На предната 
страна на капата - беретка се носи пожарникарска 
значка Капата-беретка е наменета за сите работници 
во територијалните противпожарни единици м 

Точката 2, која станува точка 3 се менува и гласи: 
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„Кратката блуза-винДЈ акна е со истиот модел и де-
лови како и кратката блуза-виндЈакна од летната уни-
форма " 

Во точката 3, КОЈ а станува точка 4, став 2 зборовите 
„капата, блузата" се заменуваат со зборовите „шап-
ката, кратката блуза-виндЈакна" 

Точките 4,5,6,7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6, 7, 8,9 и 
10 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборот „капа" се заменува со зборо-

вите „шапка наменета само за командирите на терито-
ријалните противпожарни единици, капа-беретка" 

Член 4 
Во член 6 став 1, точката 1 се менува и гласи 
„Шапката и капата-беретка од летната униформа се 

со истиот модел и делови како и шапката и капата-
беретка од зимската униформа " 

Во точка 3 став 2 зборот „капата" се заменува со 
зборот „шапката" 

По ставот 2 се додава нов став 3 КОЈ гласи 
„Капата-беретка е со иста боЈа како и боЈата на 

униформата " 
Член 5 

Во член 9 зборот „капа" се заменува со зборот „шап-
ка", а по зборот „ветровка" се додава зборот „пулове-
Р " 

Член 6 
Во член 10 став 1, точката 1 се менува и гласи 
„Шапката е од камгарн и со вообичаен крој со благо 

свиткан данцет опшиен со испуст од пурпурно-црвена 
боЈа со ширина од 2 мм Сонцебранот е од целулоид или 
сличен материјал во црна боЈа со раб опшиен со кожа 
Подбрадокот на шапката е од ист материјал како и 
сонцебранот со ширина од 16 мм, со две гајки од ист 

материјал со кои се прилагодува неговата должина и со 
краевите е прицврстен кон бортот со две копчиња со 
пречник од 14 мм Шапката од внатре е поставена, а при 
дното има потница со ширина од 4 см На предната 
страна на нишката, на средината од бортот се носи 
пожарникарска значка со исти обележја како и за по-
жарникарите на тернторИЈ алките противпожарни еди-
ници'/ 

Во точка 3 став 2 зборот „капата" се заменува со 
зборот „шапката" 

По точка 4 се додава нова точка, коЈа гласи 
„5 х Пуловерот е изработен од волнено предиво со 

вообичаен кроЈ и е во сина боја " 
Точките 5 ,6 ,7 ,8 ,9 и 10 стануваат точки (\, 7, 8,9,10 

и 11 
Член 7 

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи 
„Ознаките на униформата се носат на нарамениците 

од ветровката, блузата и кошулата со кратки ракави " 
Во ставот 2 по зборот „боја" се додаваат зборовите 

„со димензии 2,5 см х 3 см", а зборовите „ознаките на 
чинот кои се состојат од" се бришат 

Ставот 4 се брише 
Член 8 

Обрасците од броЈ 11 до броЈ 16 се заменуваат со 
нови обрасци од броЈ 11 до број 16 кои се составен дел 
на ОВОЈ правилник 

Член 9 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр 191-23291/1 Министер 
14 Јули 1998 година за внатрешни работи, 

Скопје Д~Р Томислав Чокревски, с р 

Пожарникар 

(Образец б р . 1 1 ) 

Водич на група 

(Образец бр .12) 

Командир на одделение 

(Образец бр. 13) 
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Командир на вод 

(Образец бр .14 ) 

Командир на чета 

(Образец б р . 1 5 ) 

Командант 

(Образец бр .16 ) 

1101. 
Врз основа на член 64 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија", број 8/92 
и 30/95), министерот за одбрана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПА-
ТУВАЊЕ НА РЕГРУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ 
НА ВОЕНИОТ РОК, ОДЛАГАЊЕТО И ПРЕКИНОТ 
НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШ-
ТАЊЕТО НА ВОЈНИЦИТЕ ОД ПОСТОЈАНИОТ 
СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Член 1 

Во Правилникот за времето и начинот на упатување 
на регрутите на отслужување на воениот рок, одлага-
њето и прекинот на служењето на воениот рок и отпуш-
тањето на војниците од постојниот состав на Армијата 
на Република Македонка („Службен весник на Репу-
блика Македонија", броЈ 34/92, 16/96 и 6/98), во член 9 
став 1, во точката 2 по зборот „месеци" сврзникот „и" 
се брише и се става точка и запирка; 

Во точката 3 по зборот „години" точката се заме-
нува со точка и запирка, а по точката 3 се додаваат три 
нови точки 4, 5 и 6, кои гласат 

„4 по пат на конкурс е примен за питомец на Во-
ената академија, 

5 по пат на конкурс е примен на стручно оспособу-
вање и усовршување на Воената академија за службите 
на копнената војска на Армијата, и 

6 ло>пат на оглас е избран за кандидат за стручно 
оспособување и усовршување за воени старешини - по-
дофицер^' 

Член 2 
Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, КОЈ гласи 
„ВОЈНИКОТ на КОЈ му е прекинато служењето на во-

ениот рок од причините наведени во член 9 
точките 4,5 и 6 од ОВОЈ правилник, се упатува на 

доотслужување на 

преостанатиот дел од воениот рок, под условите од став 
1 на ОВОЈ член доколку не го заврши школувањето на 
Воената академија, односно стручното оспособување и 
усовршување и не стекне СВОЈСТВО на активно воено 
лице" 

Член 3 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонка" 

Број 01-1320/5 
22 Јули 1998 година Министер за одбрана 

СкопЈе Д-р Лазар Китаноски, с р 

1102. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ", бр 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на 16 07 1998 година, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се утврдува поблиската содржина 

на барањето за давање одобрение за издавање кратко-
рочни хартии од вредност по видови издавачи (во ната-
мошниот текст барање) 

Член 2 
I. Содржина на барање од трговско друштво и друго 

правно лице 

Барањето за давање одобрение за издавање кратко-
рочни хартии од вредност, што до К омисијата за хартии 
од вредност го поднесува трговско друштво и друго 
правно лице, содржи 
1 Податоци за издавачот 

11 фирма и седиште на издавачот, 
12 форма надруштвото, 
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13 организација на друштвото со овластувања на 
организационите делови во платниот промет, 

1.4 броЈ на решението од регистарскиот суд; 
15 матичен број; 
16 предмет на работа според регистрацијата 

2 Вкупен капитал со состојба на денот на последната 
годишна шетаа• 

2.1 основачки капитал, 
2.2 ревалоризациони резерви, 
2 3 резерви - законски, статусни и слободни 

3 Структурата на капиталот со состојба на денот на 
поднесување на барањето 
4 Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходната година 

4 1 приходи и расходи 
4 1 1 приходи 
4 12 расходи 
4 1 3 добивка или загуба од деловната година 
4 2 актива и пасива 
4 2 1 актива (билансна и вонбилансна) 
4 2 2 пасива (билансна и вонбилансна) 

5 Движење на ликвидноста 
5 1 достасани а неплатени обврски на денот на под-

несување на барањето, 
5 2 просечна минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена до денот на поднесување на бара-
њето, број на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до денот на поднесување на бара-
њето за издавање краткорочни хартии од вредност, 
6 Податоци за емисијата 

6.1. обем на емисијата; 
6.2. намена на средствата, 
6.3. видот на хартијата од вредност и другите еле-

менти на хартијата согласно Законот; 
6.4 заштита од фалсификување (квалитет) на хар-

тијата од вредност, доколку се печа*т; 
6.5 рок на запишување и купување на хартијата од 

вредност, 
6 6 правата на купувачот на хартијата од вредност 

од одлуката за издавање, 
6 7 преносливост на хартијата од вредност, 
6 8. продажни места, 
6.9 факсимил на хартијата од вредност (со купони и 

други елементи) доколку се печати, односно содржина 
на потврдата доколку хартијата не се печати; 

6.10 место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за издавањето 
краткорични хартии од вредност. 

2 3 посебна резерва, 
3 Сопственичка структура на капиталот на денот на 
поднесување на барањето, 
4 Податоци од рекласифицираниот биланс на успех на 
денот на последната годишна сметка, 
5 Податоци од рекласифицираниот биланс на состојба 
на денот на последната годишна пресметка 

5 1 актива (билансна и вонбилансна) 
5 2 пасива (билансна и вонбилансна) 

6 Релативни показатели на работењето на денот на 
последната годишна сметка 

6 1 адекватност на капиталот; 
6 2 учество на капиталот во пасивата, 
6 3 учество на средства од граѓани во пасивата; 
6 4 однос на краткорочни пласмани и краткорочни 

извори, 
6.5 однос на девизната пасива и девизната актива; 
6.6 голем и најголем можен кредит во однос на 

капиталот, 
6 7 трајни вложувања во претпријатија; 
6 8 трајни вложувања во банки и штедилници; 
6 9 пласмани во основни средства; 

7 Движење на ликвидноста: 
7 1 достасани а неплатени обврски на денот на под-

несување на барањето; 
7 2 просечна минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена од денот на поднесување на бара-
њето, број на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до датумот на поднесување на 
барањето за издавање краткорочни хартии од вредност; 
8 Податоци за емисијата: 

8 1. обем на емисијата; 
8 2 намена на средствата; 
8 3 видот на хартијата од вредност и нејзините еле-

менти согласно Законот, 
8 4. заштита од фалисификување на хартијата од 

вредност, доколку се печати; 
8 5 рок за запишување и купување на хартијата од 

вредност; 
8 6 права на купувачот на хартијата од вредност од 

одлуката за издавање; 
8.7 преносливост на хартијата од вредност; 
8.8. продажни места; 
8 9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и 

други елементи) доколку се печатат, односно содржина 
на потврдата доколку хартијата не се печати; 

8 10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за издавачот на 
хартијата од вредност. 

П. Содржина на барањето поднесено од банка н ште-
дилница 

Барањето за давање одобрение за издавање кратко-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Ба-
рање), што до Коми<здата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница, содржи: 
1 Податоци за издавачот: 

11 фирма и седиште на издавачот; 
12 броЈ на решението од регистарскиот суд; 
1 3 број на решението од Народната банка на Репу-

блика Македонија за издавање одобрение за работа; 
1.4. матичен број на издавачот; 
1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на 

Законот за банки и штедилници, 
1.6 организација, мрежа, статус на организаци-

оните делови и овластувањата на организационите де-
лови во правниот промет, 
2 Вкупен капитал со состојба на денот на последната 
годишна сметка, 

2 1 акционерски капитал, 
2 2 ревалоризациони резерви, 

* Ш. Документација која се •однесува кон барањето 

Издавачите кон барањето Ја поднесуваат следнава 
цокументац*да 

- акт за основање (одлука или договор); 
- статут, односно друг општ акт за организација; 
- копија од решението за упис во судскиот регистар 

и решение од надлежен орган за издавање дозвола за 
работа, односно дозвола за основање; 

- одлука за издавање хартии од вредност; 
- биланс на состојба и биланс на успех за претход-

ната година, со извештај од овластен ревизор за еко-
номско-финансиска ревизија и со мислење од овластен 
ревизор за бонитетот и потврда од носителот на платен 
промет за состојбата на жиро сметката за последните 
60 дена до денот на поднесување на барањето; 

- изјава од одговорното лице дека емисијата е засно-
вана на законските прописи, дека податоците наведени 
во барањето се веродостојни и дека се обезбедени 
услови за печатење на хартијата од вредност (ако се 
бара нивно печатење); 
- јавен повик; 



Стр. 2030 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 јули 1998 

Освен документациЈ ата од став 1 на оваа точка изда-
вачот поднесува и 

- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 
Комисија, 

- овластување за лицето кое ќе соработува со Коми-
сијата за хартии од вредност во постапката на разгледу-
вање на барањето за емисија 

Член 3 
Податоците за издавачот од член 2 дел I и II од 

точка 1 на ОВОЈ правилник, се поднесуваат кон бара-
њето за прво издавање на краткорочни хартии од вред-
ност во тековната година При наредните емисии на 
краткорочни хартии од вредност во тековната година 
овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен 
во случај на измена на податоците. 

Документите од член 2 дел III став 1 алинеи 1 ,2 ,3 и 
5 од ОВОЈ правилник се поднесуваат кон барањето за 
прво издавање на краткорочни хартии од вредност во 
тековната година При наредните емисии на кратко-
рочни хартии од вредност во тековната година овие 
податоци не се приложуваат кон барањето, освен во 
случај на измена на податоците 

Член 4 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

БРОЈ 01-108/1 
22 јули 1998 година Претседател на Комисијата, 

Скопје д-р Владимир Кандикијан, с р 
1103. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање 
и тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ" бр 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на 16 07 1998 година, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува содржината на Јав-

ниот повик за запишување и купување краткорочни 
хартии од вредност (во натамошниот текст• Јавен по-
вик), по видови издавачи 

Член 2 
I. Содржина на јавен повик на трговско друштво и 

друго правно лице 
Јавниот повик за запишување и купување кратко-

рочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии 
од вредност го поднесува трговско друштво-издавач на 
хартии од вредност, задолжително содржи 

1 БРОЈ на решението на Комисијата за хартии од 
вредност за одобрување на емисијата, 

2 Податоци за издавачот. 
2 1 фирма и седиште на издавачот, 
2 2 форма на друштвото, 
2 3 организација на друштвото со овластувања на 

организационите делови во платниот промет, 
2 4 број на решението од регистарскиот суд, 
2.5 предметот на работа според регистрации ата, 
2 6 вкупен капитал со состојба на денот на послед-

ната годинашна сметка, 
2 7 структура на капиталот со состојба на денот на 

последната годишна сметка, 
3 Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 

состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 де-
кември за претходната година, 

4 Реални обврски на сопственоста на издавачот (хи-
потеки, залога и сл ), 

5 Движење на ликвидноста 
а) достасани а неплатени обврски, 
б) просечна минусна состојба на жиро сметката во 

последните 60 дена до денот на објавувањето на пови-
кот, бројот на денови во блокада на жиро сметката во 
претходната година и до денот на објавувањето на пови-
кот, 

6 Мислење на овластен ревизор, 
7 Податоци за емисијата 

7 1 обем на емисијата, 
7 2 намена на средствата, 
7 3 бројот на хартии од вредност што се изда-
ваат, видот и номиналната вредност; 
7 4 рокот за запишување и купување на хартиите 
од вредност; 
7 5 продажните места, 
7 6 условите за враќање на уплатените средства 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од емисијата, 
7 7 посебните права што им припаѓаат на соп-
ствениците на хартиите од вредност; 
7 8 податоците за гарантот, доколку емисијата е 
гарантирана. 
7 9 место на кое мож&да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
вање краткорочни хартии од вредност 

П. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница 

Јавниот повик за запишување и купување кратко-
рочни хартии од вредност што до Комисиј*ата за хартии 
од вредност го поднесува банка или штедилница - изда-
вач на краткорочни хартии од вредност, задолжително 
содржи 

1 Број на решението од Комисијата за хартии од 
вредност за одобрување на емисијата 

2 Основни податоци за издавачот 
2 1 фирма и седиште на издавачот, 
2 2 дата на одржување на основачкото собрание; 
2 3 брОЈ на решението од Народната банка на Репу-

блика Македонија за издавање одо>брение за работа; 
2 4 броЈ на решението од регистарскиот суд; 
3 Работите кои издавачот ги врши во смисла на 

Законот за банките и штедилниците; 
4 Вкупниот капитал - состо>јба на денот на послед-

ната годишна сметка 
4 1 акционерски капитал; 
4 2 ревалоризациони резерви, 
4 3 посебни резерви 
5 Сопственичка структура на капиталот на денот на 

последната годишна сметка, 
6 Податоци за остварените приходи, расходи и фи-

нансиски резултати за претходниот пресметковен пе-
риод, 

7 Податоци за адекватноста на капиталот, 
8 Податоци за движење на ликвидноста 

8 1 достасани, а неплатени обврски на денот на 
објавувањето на Јавниот повик, 
8 2. просечна минусна состојба иа жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на објавувањето 
на Јавниот повик, бројот на денови во блокада на 
жиро сметката во претходната година и до дату-
мот на објавувањето на Јавниот повик; 

9 Мислење на овластен ревизор, 
10 Податоци за емисија 

10 1 обем и намена на емисијата, 
10 2 бројот и видот на хартиите од вредност и 
номиналната вредност, 
10 3 рок за запишување и купување на хартиите 
од вредност, 
10 4 продажни места; 
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„Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија" 

Бр,23-1865/1 
27 Јули година Од Владата на Република Ма-

Скопје кедонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање царина, 
објавено во „Службен весник на Република Македони-
ја" бр 34/98, направена е грешка, поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА-

РИНА 
Во точка 1, ред 2, наместо зборовите „Владата на 

Република Македонија" треба да стојат зборовите 

10 5 услови за враќање на уплатените износи 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од емисијата, 
10 6 посебни права што им припаѓаат на сопстве-
ниците на хартиите од вредност, 
10 7 податоци за гарантот, доколку смислата е 
гарантирана 
10 8 место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
вање краткорочни хартии од вредност 

Член 3 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

бр.01-109/1 Претседател на Комисија, 
22 јули 1998 година д-р Владимир Кандикијан, с р 

О Б Ј А В И 
О Б Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во согласност со член 18 став 3 од Законот 
за саден материјал („Службен весник на РМ" бр 10/73, 
51/88, 20/90, 39/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во Реги-
старот на производители на шумски саден материјал е 
запишано следното претпријатие 

- Претпријатие „Био-Инжинеринг" Д О О СкопЈе 
за производство на шумски саден материјал, Регистар-
ски број 43, Решение бр 09 4156/2 од 10 07 1998 година 

Бр 09-4156/3 Министер 
20 јули 1998 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство 
м-р Киро Докузовски, с р 

И С П Р А В К И 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текот на Уредбата за изменување и 
дополнување на Одлуката за продажба на државниот 
капитал во „Алатница" - Охрид (објавена во „Службен 
весник на Република Македонија" бр 21/98) направена 
с техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ 

КАПИТАЛ ВО „АЛАТНИЦА" - ОХРИД 

Во член 1, во вториот ред наместо бројката „32,27% 
треба да стои „24,80% 

Бр 23-1247/5 
27 јули 1998 година 

Скопје Од Владата на Република Македонија 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
11. 

Врз основа на Законот за измени дополнувања на 
Законот на работни односи („Сл весник на РМ" бр 14/ 
95), Законот за заштита при работа („Сл весник на 
РМ" бр 13/98) и член 101 од Колективниот договор за 
јавните претор^атија од дејноста сообраќај и врски 
(„Сл весник на РМ" бр 23/95), Синдикатот на работни-
ците од сообраќајот и врските на Република Македо-
нија и Министерството за сообраќај и врски на Репу-
блика Македонија, на 15.07 1998 година, ги извршија 
следните 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1 Во членот 1, во петтиот ред зборовите „Претпри-
јатие за поштенски, телеграфски и телефонски сообра-
ќај „Македонија" се заменуваат со зборовите „ЈП за 
поштенски сообраќај" „Македонски пошти" - Скопје" 

2 По членот 24 се додаваат 5 нови члена 24-а, 24-6, 
24-в, 24-г и 24-д кои гласат 

„Член 24-а 
За поуспешно извршување на функцијата заштита 

при работа во претпријатијата со поголем броЈ врабо-
тени се избира претставник на работници за заштита 
при работа 

Член 24-6 
Кај секоЈ работодавец КОЈ вработува над 10 работ-

ника, се избира претставник на работници за заштита 
при работа 

Претставникот на работниците од ставот 1 на ОВОЈ 
член Ја ужива посебната заштита од работен однос што 
ја има претставникот на синдикалната организација, 
согласно законот и колективниот договор 

Член 24-в 
Претставникот на работниците за заштита при ра-

бота го избираат работниците од своите редови, на 
синдикален собир на мнозинскиот Синдикат. 

Функциите на претставникот на работниците за 
заштита при работа од ставот 1 на ОВОЈ член, му се 
доверуваат на претставникот на синдикалната органи-
зација од мнозинскиот синдикат, што ќе се констатира 
записнички на изборниот состанок 

Член 24-г 
БРОЈОТ на претставниците на работниците за заш-

тита при работа од член 24-а од ОВОЈ договор ќе зависи 
од бројот на вработените, со тоа што ТОЈ број не може 
да биде помал од 

1 еден претставник до 250 вработени, 
2 двајца претставници од 251 до 1000 вработени и 
3 тројца претставници каЈ работодавците кои имаат 

над 1000 вработени 
БРОЈОТ на претставниците на работниците за заш-

тита при работа, начинот на нивното обучување, како и 
начинот и формата на нивното функционирање се уре-
дува со актот на работодавачот, согласно закон и ко-
лективен договор, на ниво на претпријатие 

Претставниците на работниците за заштита при ра-
бота од ставот 1, точките 2 и 3 од ОВОЈ член од своите 
редови избираат координатор 
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Член 24-д 
Претставникот на работниците за заштита при ра-

бота има право 
- да ги обиколи работните места заради согледување 

на состојбите во врска со заштита при работа, 
- да разговара со работодавецот за потребите и про-

блемите за заштита при работа и за здравствената и 
работна состојба на работниците, 

- да Ја извести инспекцијата на труд и да бара неј-
зино посредување или надзор и 

- да побара од работодавецот информации во врска 
со планирањето и унапредувањето на заштитата при 
работа, превентивните и заштитни мерки и средства, 
професионалните заболувања и несреќи при работа, 
прегледите и испитувањата на орудијата и условите за 
работа, обучувањето и оспособувањето на работниците 
за безбедна работа, здравствените прегледи на работ-
ниците кои работат под посебни услови, преземените 
мерки према работниците и други права, односно над-
лежности утврдени со актот на работодавецот согласно 
закон и колективен договор 

Работодавецот е должен на претставникот на работ-
ниците за заштита при работа да му овозможи непре-
чено вршење на неговата функција " 

3 Во членот 30, ставот 3 се брише 
4 Членот 60, ставот 5, се менува и гласи „Приговор 

поднесен против решението за упатување на работни-
кот на привремен принуден одмор го задржува извршу-
вањето на решението " 

5 По член 86, се додава нов член 86-а, КОЈ гласи 
„Одлука за престанок на работен однос задолжително 
се дава во писмена форма со образложение за причи-
ните за давање отказ" 

6 Во членот 87, ставот 1, се менува и гласи „Дол-
жината на отказниот рок изнесува 
- од 5 до 15 години работен стаж - 1 месец 
- од 15 до 25 години работен стаж - 2 месеци 
- над 25 години работен стаж - 3 месеци" 

7 Членот 101 се менува и гласи „Важењето на ОВОЈ 
Колективен договор може да се продолжи со спогодба 
на учесниците која се склучува најдоцна 30 дена пред да 
истекне важноста на Колективниот договор 

Доколку потписниците 30 дена пред истекот на ва-
жењето на Колективниот договор не покренат по-
стапка за изменување и дополнување на Колективниот 
договор важноста на Колективниот договор автомат-
ски се продолжува Потписниците на ОВОЈ колективен 
договор можат во било кое време спогодбено да го 
изменат со тоа што од последната измена коЈа е извр-
шена, по барање на една од потписниците треба да 
измине најмалку 3 месеци" 

8 Се додава нов член 105 КОЈ гласи „Колективните 
договори на ниво на работодавец да се усогласат нај-
доцна во рок од 3 месеци од донесувањето на измените 
и дополнувањата на ОВОЈ колективен договор или да се 
донесе Одлука за непосредна примена на ОВОЈ колекти-
вен договор, со овие измени и дополнувања" 

Скопје, 1998 година 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
12. 

Врз основа на член 28 и член 49 од Статутот на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" - Скопје, Управ-
ниот одбор на Претпријатието, на седницата одржана 
на 24 07 1998 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ 
ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИОТ СИСТЕМ 

Синдикат на работниците 
од сообраќајот и врските 
на Република Македонија 

Претседател, 
Љубомир Танеловски, с р 

Министерство за сообраќај 
и врски на Република 

Македонија 
Министер, 

Абдулменаф Беџета, с р 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со ОВОЈ правилник се уредува постапката и начинот 
за издавање на електроенергетска (^гласност, приклу-
чувањето на електроенергетскиот систем на корисни-
ците на ЈП „Електростопанство на Македонија" -
Скоше 

Член 2 
Испорачател на електрична енергија е ЈП „Електро-

стопанство на Македонија" - Сковде (во натамошниот 
текст испорачател) 

Член 3 
Корисник на електрична енергија е правно и фи-

зичко лице и граѓанин КОЈ преземеа и користи елек-
трична енергија за задоволување на своите потреби (во 
натамошниот текст корисник) 

Член 4 
Во постапката за издавање на решение за услови за 

градба кога надлежен орган бара мислење од ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје за утврдување 
на услови за градба, подружницата на чија територија 
се предвидува градба на објектот издава потврда со коЈа 
се утврдува дали постојат или не постојат електроенер-
гетски објекти на испорачателот кош пречат на таквата 
градба и се утврдуваат енергетските услови на локаци-
јата предвидена за градба на објекти 

И ПОСТАПКА И НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ 

Член 5 
Секое правно и физичко лице и граѓанин КОЈ бара да 

се приклучи на електроенергетскиот систем должен е 
да прибави електроенергетска согласност од испорача-
телот на електрична енергија 

Електроенергетска согласност е должен да прибави 
и корисник на електрична енергија КОЈ Ја зголемува 
потрошувачката на електрична енергија и ангажира-
ната моќност, за повеќе од 10% од утврдените со елек-
троенергетската согласност 

Правното и физичкото лице и граѓанин од став 1 од 
ОВОЈ член во смисла на одредбите од, ОВОЈ правилник се 
смета за барател 

Член 6 
Барањето за добивање на електроенергетска соглас-

ност го поднесува барателот на чие име е издадено 
решението за услови за градба и заверениот проект за 
градба, односно сопственикот на објектот 

Барањето од став 1 на ОВОЈ член се поднесува до 
електродистрибутивната подружница на подрачјето на 
кое се наоѓа објектот на барателот 

Барателите кои ќе трошат повеќе од 5 ,50^ елек-
трична енергија годишно, барањето за електроенергет-
ска согласност го поднесуваат до Дирекцијата на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" - Скоцје 
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Член 7 
Барањето за добивање на електроенергетска соглас-

ност содржи 
За корисници на висок напон и останати корисници 

на 0,4 кВ 
- Корисник /фирма/име и презиме/седиште/адреса, 
- Време на приклучување, 
- Намена на потрошувачката на електрична енер-

гија, 
- Вкупно инсталирана моќност, 
- Едновремено врвно оптеретување, 
- Вкупна годишна потрошувачка и моќност по ме-

сеци, 
- Фактор на моќност (соѕ <р) 
За индивидуални и колективни станбени згради 
- Податоци за станбената зграда (брОЈ на станови/ 

катносг/број на влезови/начин на затоплување), 
- Едновремена моќност, 
- Време на приклучување 
Како прилог кон барањето се поднесуваат 
- Решение за услови за градба, 
- Заверен проект за градба 

Член 8 
Врз основа на поднесеното барање се излегува на 

увид на лице место и се утврдува фактичката состојба 
Од увидот на лице место се изготвува извештај со 

предлог на техничко решение за техничките, електро-
енергетските и економските услови за издавање на 
електроенергетска согласност и приклучување. 

Член 9 
Електроенергетската согласност се издава во форма 

на решение 
Решението за електроенергетска согласност се из-

дава во електро дистрибутивната подружница на по-
драчјето на кое се наоѓа објектот на барателот, а го 
потпишува директорот на подружницата, односно ра-
ботникот КОЈ го заменува 

За барателите од член 6, став 3, решението за елек-
троенергетска согласност се издава во Дирекцијата на 
ЈП „Електростопанство на Македонија" - Скопје, а го 
потпишува генералниот директор, односно работникот 
КОЈ го заменува 

Член 10 
Во решението за електроенергетска согласност се 

определуваат техничките, електроенергетските и еко-
номските услови и начинот на приклучување на барате-
лот на електроенергетскиот систем на испорачателот, 
како и меѓусебните права и обврски помеѓу испорачате-
лот и корисникот 

Член И 
Испорачателот на електрична енергија е должен во 

рок од 15 дена од поднесувањето на барањето за елек-
троенергетска согласност, да издаде решение за елек-
троенергетска согласност, согласно со техничките, 
електроенергетските и економските услови 

Член 12 
Некомплетните барања нема да бидат земени во по-

стапка за издавање на електроенергетска согласност 
Член 13 

Решението за електроенергетска согласност ги 
содржи техничките, електроенергетските и економ-
ските услови за приклучување, а особено 

- место, напон и начин на изведување на приклучо-
кот и време на приклучување, 

- место на испорака и место на мерење, 
- одобрена моќност и енергија, 
- електроенергетски обврски на испорачателот, 

како и обврските на барателот во врска со режимот на 

користењето на одобрената моќност, енергија и факто-
рот на моќноста во времето на врвното оптоварување; 

- начин на мерење на електрична енергија и карак-
теристики на мерните заштитни, управувачки и други 
уреди, 

- начин на заштита од пренапон и напон на чек«р • 
допир, 

- техничка документација, 
- сопственост на електричната мрежа на местото на 

приклучување на објектот, 
- рок за склучување на договор за испорака на елек-

трична енергија 
Член 14 

Испорачателот ќе Ја издаде бараната електроенер-
гетска согласност ако тоа го дозволуваат, енергет-
ските, техничките и економските можности, ако пред-
виденото зголемување на потрошувачката на електрич-
ната енергија е во согласност со програмите за развој и 
со плановите за изградба на електроенергетските об-
јекти и ПОСТРОЈКИ на испорачателот и ако со тоа зголе-
мување на потрошувачката на електрична енергија 
битно не се влошува квалитетот и квантитетот на елек-
трична енергија на постојните корисници. 

Ако не постојат условите од претходниот став на 
ОВОЈ член, испорачателот и корисникот со посебен до-
говор ги утврдуваат посебните услови за давање на 
електроенергетска согласност 

Член 15 
Издаденото решение за електроенергетска соглас-

ност престанува да важи доколку во рок од 2(две) го-
дини од денот на нејзиното издавање, не се отпочне со 
из1радба на објектот 

Член 16 
Против решението за електроенергетска согласност 

може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението до Министерството за стопан-
ство 

Ш ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ТРОШИЛАТА НА БАРА-
ТЕЛОТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ 

Член 17 
Барателот може да биде приклучен на електроенер-

гетскиот систем на испорачателот доколку ги испол-
нува условите утврдени во електроенергетската соглас-
ност, важечките прописи и техничките норми, со кои се 
обезбедува непречена испорака на електрична енергаја 
во договорената количина, моќност, континуитет и 
безбедност на луѓето и имотот 

Член 18 
Барателот за приклучување на електроенергет-

скиот систем поднесува барање за приклучување до 
испорачателот на електродистрибутивната подружница 
на чие подрачје се наоѓа објектот на барателот 

Кон барањето за приклучување, барателот е должен 
да достави 

- решение за електроенергетска согласност, 
- потврда дека електричната инсталација на објек-

тот е изведена од овластен изведувач и дека истата е 
изведена според техничките прописи и стандарди и 
условите на испорачателот, 

- атест за заземјување; 
- потврда за снимен кабел (доколку приклучокот е 

изведен со подземен кабел) 
Член 19 

За приклучувањето на објектот на електроенергет-
скиот систем испорачателот донесува решение. 

Решението за приклучување на електроенергет-
скиот систем го потпишува директорот на подружни-
цата каде се наоѓа објектот на барателот 
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Член 20 
Против решението за приклучување на електро-

енергетскиот систем може да се изјави жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на решението до Управ-
ниот одбор на Претпријатието 

Член 21 
Приклучуваното на објектот го вршат овластени 

лица од ЈГ1 „Електростопанство на Македонија" -
СКОПЈС 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 22 

Трошоците за издавање на електроенергетска со-
гласност и трошоците за приклучувањето се пресмету-
ваат според Ценовникот за технички услуги на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" - Скопје и се на 
товар на барателот 

Под трошоци во смисла на став 1 од ОВОЈ член се 
сметаат 

- трошоци направени за излегување на увид на лице 
место, 

- трошоци за изработка на електроенергетска со-
гласност, 

- трошоци за приклучување и 
- други материјални трошоци 

Член 23 
Во постапките предвидени во овој правилник се ко-

ристат следните обрасци 

- Потврда (образец ЕС бр 01), 
- Барање за добивање на електро енергетска соглас-

ност од категорЈца „домаќинства" (о>бразец ЕС бр 02), 
- Барање за добивање електроенергетска соглас-

ност од категоријата „останата потрошувачка" (обра-
зец ЕС бр 03); 

- Решение за електроенергетска согласност од кате-
горијата „домаќинства" (образец БС бр. 04) 

- Решение за електроенергетска согласност од кате-
гори)ата „останата потрошувачка (образец ЕС бр 05); 

- Барање за приклучување на електроенергетскиот 
систем (образец ПР бр 01), 

- Решение за приклучување на електроенергетскиот 
систем (образец ПР бр 02), 

- Известие за приклучување (обр>азец ПР бр 03) 

Член 24 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ правилник, преста-

нуваат да важат актите што Ја регулираа оваа матерца 

Член 25 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

УОбр 02-3320/19/3 Претседател, 
24 Јули 1998 година дигал маш ток 

Скопје Слободан Богдановски, с р 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
470/98, на регистарска влошка бр 001397, го запиша 
во трговскиот регистар д о о Друштво за инсталатер-
ско, производно • трговско работење Јордан Котески 
и Коста Наумоски „ТК - ЕЛМОНТ" ул „Гога Дими-
тровски" бр 53 Прилеп 

Дејности 011941, 011949, 012001, 012611, 012612, 
012613, 012614, 012622, 013021, 013041, 013500, 090150, 
090172, 020121, 020131, 020140, 020201, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 060227, 070228, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 011419, 
050302, 090133, 090139, 110901, 070310, 070320, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
услуги, услуги во меѓународниот транспорт, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки* малограничен промет, реекспорт 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 470/98 
(10965) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
460/98, на регистарска влошка бр 001387, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет 
на мало Славчо Тодор Гокчевски „ТЕДИ" ул „Колар-
ска" бр 18 Прилеп 

Дејности 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/3, 52 44/4, 
52 62, 52 62 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Лице овластено за застапување Славчо Гокчевскм 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 460/98 

(10966) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 

462/98, на регистарска влошка бр 001389, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за одржу-
вање моторни возила Владимир Благоја Милошески 
„ШАМПИОН" ул „Кеј 9-ти Септември" бр 61а При-
леп 

Дејности 50 20 
Овластен потписник Владимир Милошески од При-

леп 
Во правниот промет со трети лица истапува воЈ:вое 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 462/98 
(10967) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
273/98, на регистарска влошка бр 1-11553-0, Ја запиша 
во трговскиот регистар промената на овластено лице 
на Авто сервис „МОБИЛ" п о , ул „Железничка" бб, 
Штип 

Се брише Лично Петре - дир>ектор и застапник со 
неограничени овластувања 

Се запишува Сандо Николов - директор и застап-
ник со неограничени овластувања 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 273/98 (9607) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
339/98, на регистарска влошка бр 1-4717-0, го запиша 
во трговскиот регистар пристапувањето на основач на 
Претпријатието за производство, промет и деловни ус-
луги „ЛЕБЕД" увоз-извоз, п о , Штип 

Пристапување на основачи „МАГОРТ-ШПЕД" 
Неготино вложува 250 000ДХ) ден основни средства, 
„ШОШЕ" Виница вложува 250 000,00 ден основни 
средства 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 339/98 (9608) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
350/98, на регистарска влошка бр 1-8648-0, Ја запиша 
во трговскиот регистар промената на назив, седиште, 
основач и овластено лице на Претпријатието за услуги 
и трговија „МЕТА-ДД" п о , Штип 

Досегашниот назив и седиште Претпријатие во 
приватна сопственост за трговија и угостителство 
„ХАВАИ" увоз-извоз, п о , ул „Раде Кончар" бр 20, 
Кочани, се менува и гласи Претпријатие за услуги и 
трговија „МЕТА-ДД" п о , Бул „ЈНА" бр 14/9, 
Штип 

Се брише Стојанова Кира - како директор и за-
стапник во надворешно трговскиот промет 

Се запишува Делева Даниела - директор и застап-
ник во надворешно трговскиот промет со неограниче-
ни овластувања 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 350/98 (9609) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
357/98, на регистарска влошка бр 1-13613-0, Ја запиша 
во трговскиот регистар промената за зголемување на 
влогот на Услужно производно трговското претприја-
тие „ТЕМИ-ТРЕЈД" увоз-извоз, п о , ул „7-ми Кон-
грес" бр 1, Штип 

Зголемување на основачкиот влог за износ од 
1 078 500,00 ден постоечки досега 200,00 основачки 
влог сега изнесува 1 078 700,00 ден 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 357/98 (9610) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
332/98, на регистарска влошка бр 1-1381-0, го запиша 
во трговскиот регистар истапувањето на основач на 
Претпријатието во приватна сопственост за трговија 
и шпедиција „ЈАНШПЕД" увоз-извоз со ц о , Нас 
Три чешми бб, Штип 

Од претпријатието истапува основачот Грневски 
Владо од Берово ул „ЈуриЈ Гагарин" бб 

Основачкиот влог во износ од 1 932 478,00 го 
прсотстапува на претпријатието 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 332/98 (9611) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 
122/98, на регистарска влошка бр 1-5067-0, Ја запиша 
во судскиот регистар промената на седиште, зголему-
вање на основачкиот влог и промена на презиме на 
Производно трговското претпријатие за промет на го-
лемо и мало, увоз-извоз „БРИТЕКС" п о , ул „Желе-
зничка" бб, Штип 

Ново седиште ул „Железничка4 бб, Штип, се бри-
ше досегашното седиште ул „Куклиш" бр 6, Штип 

Зголемување на основачкиот влог на Ванчо Бра-
шнаров, промена на презимето Биљана Брашнарова 
коЈа е основач и лице овластено за застапување - Би-
љана Санева 

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 122/98 
(9612) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
367/98, на регистарска влошка бр 1-6778-0, Ја запиша 
во трговскиот регистар промената на основач и про-
ширување на дејноста на Претпријатието за трговија 
на големо и мало, увоз-извоз, производство и услуги 
во прометот „ВЕРЦ" п о , ул „2-ри Август" бр 21, 
Штип 

Пристапувањето на основачот Ражанков Љубомир, 
истапување на основачот Ражанкс»в Ристо, дополнува-
ње на дејност со 01 25 одгледување на други животни 

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 367/98 (9613) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 
368/98, на регистарска влошка бр 1-13976-0, го запиша 
во судскиот регистар пристапувањето на основач на 
Претпријатието за услуги и промет „ИКОН-КО" ул 
„Страшо Пинџур" бр 6/42, Штип 

Пристапување на основачот Лидија Икономовска 
од Штип кон Претпријатието за услуги и промет „И-
КОН-КО" п о , ул „Страшо Пинџур" бр 6/42, Штип 

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 368/98 
(9614) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 1221/98 на регисатарска влошка 1-6017-0-0-0 
го запиша во судскиот регистар за проширување на 
дејноста во Претпријатие за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало „Мен фи" ц о Куманово, ул 
Киро Фетак 3 

Во внатрешен промет се пропиваат следните дејно-
сти 011113, 011119, 011231, 011322, 011313, 011315, 
011527, 011832, 012001, 012112, 012322, 012421, 013400, 
013500, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050302, 
060103, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080121, 
080122, 090122, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 
090209, 100101, 110301, 110303, 110404, 110902, 110909, 
120190, 120311, 120312 

Од Основниот суд СКОПЈС I СкопЈе, Срег бр 1221/ 
98 (И213) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 907/98, на регистарска влошка бр 02002300-
6-09-000,го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговец поединец бурекџилница „СИНГА-
ПУР - т п , Трајан Васил Тотевски, ул „Горно Лиси-
че" бр 9, Скопје 

Дејности 013021 - производство на леб и печиво, 
013072 - производство на бонбони и слатки, 013121 -
производство на освежувачки пијалаци, 070111 -леб, 
печиво, млеко и млечни производи 

Во правниот промет со трети лица, управителот 
Трајан Тотевски на ул, „Горно Лисиче" бр 9, Скопје 
истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 907/ 
98 (9854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 938/98, на регистарска влошка бр 02002320-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
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то на трговско друштво, Друштво за трговија на голе-
мо „СИМАГ - ИНВЕСТ" Никола д о о е л , ул „II 
Македонска Бригада" бр 54, Скопје 

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110905, 
110909,110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 
070310,^70320 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Весна Поповиќ - Лалиќ -
управител без ограничување 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Трег бр 938/ 
98 (9855) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1126/98, на регистарска влошка бр 02002340-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Таксист „ТАФО" т п , Мустафа Аки Пајази-
ти, ул „Коста Абрашевиќ" бр 36-а, Скопје 

Основач Мустафа Пајазити со Пријава бр 1 од 
5 5 1998 г 

Дејности 060501 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за 
обврските превземени во правниот промет со трети 
лица трговецот-поединец одговара лично со целиот 
СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување Мустафа ПаЈазити 
Управител на трговецот-поединец е Мустафа Паја-

зити, без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I -г Скопје, Трег бр 1126/ 

98 (9856) 
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 

Трег бр 118/98, на регистарска влошка бр 02002349-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец на Автотакси „ИЗЕТ44 т п , Изет Авди Ка-

љиси, Бул „Македонско косовска бригада 28" бр 10, 
Скопје 

Дејност 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили 

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

За обврските во правниот промет со трети лица од-
говара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Овластен потписник Изет Авди Кал»иси - управи-
тел без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трег бр 118/ 
98 (9857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1140/98, на регистарска влошка бр 02002347-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Пицерија „ЌОРАЛО" Насуф Џеваир Ал>ити 
ул „Јане Сандански" бр 8, Тетово 

Основач Насиф Џеваир Ал»ити од с Пршовце -
Тетово 

Дејност 080190 - други угостителски услуги - пице-
рија 

За управител на т п се одредува лицето Насуф Џе-
ваир Ал>ити 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските превземени во .текот на работењето одговара 
Насуф Џеваир Ал>ити лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1140/ 
98 (9891) 

Бр 38-Стр 2043 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1073/98, на регистарска влошка бр 02002263-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „ПЕЖО" - такси Јусуф Демиралија Несими 
с Милетино, Брвеница 

Основач и управител Несими Јусуф од с Милети-
но 

Дејност 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1073/ 
98 (9892) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 1074/98, на регистарска влошка бр 02002279-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец „МАРУТИ" - такси ЈахЈа 
Наџи Изаири с Милетино, Брвеница 

Основач и управнител Јахја Изаири од с Милети-
но 

Дејност 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1074/ 
98 (9893) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1039/98, на регистарска влошка бр 02002323-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Продавница со колонијал на мало „ИКРАМ44 

т п , Мемети Емурла ЕЈУП ул „Маршал Тито - Зелен 
пазар" бр 3, Тетово 

Основач Мемети Емурла ЕЈУП ул Радован Цониќ44 

бр 81, Тетово 
ДеЈносг 070114 - трговија на мало со разни живот-

ни продукти, алкохолни пијалаци и производи за дома-
шни потреби 

Одговара лично со целиот СВОЈ имот 
Овластено лице Мемети Емурла ЕЈУП - управител 

без ограничување 
Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег бр 1039/ 

98 (9894) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1136/98, на регистарска влошка бр 02002389-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Владо Павле Здравковски т п , „ДУГА М" 
Бутик, ул „Маршал Тито44 бр 37/12, Тетово 

Дејност 070121 - текстил и конфекција 
Одговорност Владо Павле Здравевски одговара 

лично со целиот СВОЈ имот 
Овластено лице на т п , „ДУГА М" Бутик е Владо 

Павле Здравковски - управител без ограничување 
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1136/ 

98 (9895) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег* бр 1257/98, на регистарска влошка бр 02002397-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец Кафеана „ДРИТАН44 т п , 
Дрита Џемаил Сулсмани ул „Братство единство44 бр 
10, Дебар 

Основач Дрита Сулемани од Дебар, ул „8 Март44 

бр 46 
Дејност 080190 - други угостителски услуги - ка-

феана 
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Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обв-
рските одговара со целиот СВОЈ имот 

Дрита Суле ман и - управител без ограничување 
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1257/ 

98 (9896) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 1720/98, на регистарска влошка бр 1-37956-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач на ПретприЈатието за прои-
зводство, трговиЈа и промет „СПЕКТАР-Р" д о о \ 
експорт-импорт, ул „Алексо Демниев" бр 2, Велес 

Досегашната фирма и седиште на претприЈатието 
се менува и во иднина ќе гласи ПретприЈатие за прои-
зводство, трговиЈа и промет „СПЕКТАР-Р" д о о , 
експорт-импорт, ул „Алексо Демниев" бр 2, Велес 

Пристапува Радмила Мечева, а истапува Садика Ра-
маданова 

ДеЈноста се проширува со 011920 
Се брише Рамаданова Садика, а се запишува Мече-

ва Радмила - директор 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 

1720/98 (9149) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 6229/97, на регистарска влошка бр 1-8496-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
Трговското приватно претпријатие „ТИЛ МАЛИКУ" 
д о о , експорт-импорт, ул „Банатска" бр 19, Скопје 

Се додаваат следните дејности 013021, 013042, 
060501, 060502, 060503, 090172, 090201, 100103 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Ср>ег бр 
6229/97 (12950) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1130/98, на регистарска влошка бр 02002342-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на т п за трговија на мало „ЉУПКА" Љубица 
Васил Матаничкова ул „Маршал Тито*»4 бр 53/а Нов 
Дојран 

Основач на Трговецот поединец е Љубица Васил 
Матаничкова од Нов ДоЈран ул „Мирче Ацев" бр 29 

Дејности 070121, 070122 
Управител е Љубица Матаничкова - управител со 

неограничени овластувања 
Во правниот промет со трети лица т п истапува во 

свое име и за своЈа сметка, а за обврските одговара со 
целиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр ИЗО/ 
98 (9880) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2344/98, на регистарска влошка бр 1-53817-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за трговија, производство и ус-
луги „БИБИ-ТРЕЈД КОМПАНИ" ц о , експорт-им-
порт, ул „Горѓи Попхристов" бр 9/3-9, Скопје 

Се брише Никола Јанкуловски в д директор, а се 
запишува Јанкуловска Билјана директор 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег бр 
2344/98 (12948) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2274/98, на регистарска влошка бр 1-31216-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и промена на лице на Прет-
пријатието за услуги, производство и трговија на голе-
мо и мало, увоз—извоз „МАГНУМ-М" ц о , ул „Љуба 
Ивановиќ" бр 10-6, СкопЈе 

Новата промена на фирма и седиште гласи Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало 
и услуги „ТОНИ-МАК-КОМПАНИ" експорт-им-
порт, д о о , ул „Ѓорѓи Капчев" бр 20, СкопЈе 

Кон претпријатието пристапува Тони Ристовски, а 
истапува Христо Ристовски, од Скопје 

Се разрешува Христо Бошковски, а се именува То-
ни Ристовски - директор со неограничени овластува-
ња 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2274/98 (12949) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2242/98, на регистарска влошка бр 1-20779-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет и промена на лице овла-
стено за застапувал>е на Претпријатието за производ-
ство и трговија „ДРВО МАК" извоз-увоз, д о о , ул 
„Даме Груев" бр 7/5-6, Скопје 

Во иднина новиот назив и седиште ќе гласи Преп-
триЈатие за услуги, транспорт и трогивЈа „Е С О -
ТРАНС" д о о , извоз~у воз, ул „Ѓорѓи Капчев" бр 
119, Скопје 

Од 21 05 1998 година од претпр>ијатието како осно-
вач истапува Дуковски Јосиф, а пристапуваат Танаско-
ска Елеонора, Гонева Сузана и И ник Оливера 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со 060503, 060601, 060602, 060609, 110109,110905 

Се брише Митевски Павле - директор без ограни-
чување, а се запишува Танаскоска Елеонора дирек-
тор без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр 
2242/98 (12951) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2503/98, на регистарска влошка бр 1-486-0-0-
0, Ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Друштвото АД „МЛАДИНА" за промет на го-
лемо и мало, увоз-извоз, ул „Даме Груев" бр 5, Ско-
пје 

Се врши промена на директор во внатрешен и на-
дворешен трговски промет и тоа се брише Тодоровиќ 
Владимир - директор на друштвото со неограничена 
одговорност, а се запишува Јаневски Никола - дирек-
тор на Друштвото со неограничени овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2503/98 (12952) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2276/98, на регистарска влошка бр 1-10554-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на се-
дите, промена на основач на Претпријатието за заста-
пување, производство трговија на големо и мало, 
експорт-импорт „БРАВО МАЕСТРО" ц о , ул „Мито 
Хаџивасилев" бр 24/34, Скопје 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гла-
си Претпријатие за застапување, производство и трго-
вија на големо и мало, експорт-импорт „БРАВО 
МАЕСТРО" ц о , ул „Гаврил Констатиновиќ" бр 68, 
Скопје 

На 24 05 1998 год пристапил Марковски Зоран, а 
истапил Предраг Матевски 

Се брише Предраг Матевски, а се запишува Зоран 
Марковски - директор 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр 
2276/98 (12953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 805/98, на регистарска влошка бр 1-2673-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за промет на големо и мало, увоз-
извоз „МАКО-ПРОМ" ц о , Бул „Јане Сандански" 
бр 110/1-4, Скопје 
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Се брише Ангелевска Гордана - директор, а се за> 
пишува Костовски Крунислав - директор 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр 805/ 
98 (12064) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2251/98, на регистарска влошка бр 1-26232-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач на Претпријатието за прои-
зводство, промет и услуги „ДРИНА-БЛЕР" до о , 
увоз-извоз, ул „20" бр 8, с Синѓелиќ, СкопЈе 

Досегашната фирма и седиште се менуваат и во ид-
нина ќе гласат Претпријатие за производство, промет 
и услуги „ДРИНА-БЛЕР" д о о , увоз-извоз, ул „20" 
бр 8, с Синѓелиќ - Скопје < ' 

На 27 05 1998 год пристапил Елмаз Муареми, а на 
истиот ден истапил Меновиќ Александар 

Се брише Меновиќ Александар - директора а се 
запишува Елмаз Муарем - директор 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег бр 
2251/98 (12065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2148/98, на регистарска влошка бр 1-6329-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за транспорт, шпедиција, 
трговија и услуги на големо и мало „ИНЕКС ПРОМ" 
експорт-импорт, ц о , Бул „Мак Кос бригади" бр 
23, Скопје 

Пристапува основачот Неџмедин Хазири 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 

2148/98 (12067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 1314/98, на регистарска влошка бр 1-47538-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Претпријатието за трговски, услужи и 
графички дејности „РЕГАТА-М" д о о , ул „Коле 
Не делковски" бр 22, СкопЈе 

Дејноста се проширува со 08011, 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 12036, 120361, 120363, 120364 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег бр 
1314/98 (12068) 

промет со автоделови и опрема „МАК АВТО" д о о , 
експорт-импорт, Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2297/98 (12071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2296/98, на регистарска влошка бр 1-27088-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето 
на Претпријатието во мешовита сопственост за про-
мет со автоделови и опрема „МАК-АВТО" д о о , 
експорт-импорт, ул „Благоја Стефковски" бр 26, 
Скопје 

Припојување на Претпријатие за промет на големо 
и мало, услуги и застапување „СПЕЦ" д о о , експорт-
импорт, ул „Карл Хорн" бр 35, кон Претпријатието 
со мешовита сопственост за промет, автоделови и 
опрема „МАК-АВТО" д о о , експорт-импорт, ул 
„Благоја Стефковски" бр 26 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег бр 
2296/98 (12072) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2114/98, на регистарска влошка бр 1-67571-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
структурата на Претпријатието за собирање и примар-
на преработка на отпадоци - Друштво со ограничена 
одговорност „К А С** извоз-увоз, п о , ул „Перо На-
ков" бб, Скопје 

Промена на структурата на капиталот со зголему-
вање на акционерскиот капитал за сметка на делот от-
стапен на Агенцијата на РМ за трансформација на 
претпријатија со општествен капитал 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2114/98 (12070) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 134/98, на регистарска влошка бр 020024953-
8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште на Друштвото за сместување и исхрана 
„ТЕРЗИЕВА" Мери Терзиева дооел, ул. „Палмиро То-
љати" бр. 92, Скопје. 

Новата промена на седиште е: Друштво за сместу-
вање и исхрана „ТЕРЗИЕВА" Мери Терзиева дооел, 
ул. „Вера Јоциќ" бр 4а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
134/98. (12615) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје» со решението 
Срег бр 2317/98, на регистарска влошка бр. 1-17628-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и пристапување на Претпријатието за промет, 
производство и услуги, увоз-извоз „ДИН-КОМПАКТ" 
д о Скопје,бул „ЈанеСандански"бр.56,влез2стан3, 
Скопје 

Новата промена на седиштето на претпријатието 
гласи: Претпријатие за промет, производство и услуги, 
увоз-извоз, ,,ДИН-КОМПАКТ" ц о. Скоцје, ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 32, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Кајсгоровски Вла-
димир од село Мирковци, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2317/ 
98. (12616) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 1655/98, на регистарска влошка бр. 1-57935-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач на Претпријатието за трговија на големо и 
мало *Суццесс дистрибутион нетворк" д.о.о. увоз-из-
воз, Скопје, Бул. „Јане Сандански" бр. 17-2/3. 

Пристапил како основач Попоски Драган од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1655/ 

98 (12617) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 1894/98, на регистарска влошка бр. 1-239б-0-0-\ 
0, Ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на „СТОПАНСКИ ПЕЧАТ" доо Скопје, ул. ЈП 
Македонска бригада" бб, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Стефановска Да-
рпјА, аее запишува шевот директор Левенски Стамов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1894/ 
(12618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2297/98, на регистарска влошка бр 1-43286-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за промет на големо и мало, услуги и 
застапување „СПЕД" д о о , експорт-импорт, ул 
„Карл Хрон" бр 36, Скопје 

Бришење на Претпријатието за промет на големо 
и мало, услуги и застапување „СПЕД" д о о , експорт-
импорт, ул „Карл Хорн" бр 35, Скопје заради припо-
јување кон Претпријатие во мешовита сопственост за 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2529/98, на регистарска влошка бр. 1-9204-0-0-
0, Ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за туризам, превоз и трговија 
„ТЧЕАБО" увоз-извоз, д.о о. Скопје, Бизнис центар -
Порта Буњаковец А-2/4, просторија, бр 6, Скопје. 

Во горенаведената фирма се врши промена на ди-
ректор 

Се брише. Киро Савиќ, директор без ограничување. 
Се запишува: Анџела Илиевска, директор со огра-

ничување да склучува работи во рамките на дејноста на 
Претпријатието. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2529/ 
98 (12619) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2373/98, на регистарска влошка бр 1-2227-0-0-
0, Ја запиша во судскиот регистар промената на својство 
на лице на Јавна научна установа Институт за земјо-
тресно, инженерство и инженерска сеизмологија на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" Скопје, ул. 
„Салвадор Ал>енде" бр. 73 

Се врши промена на вршител на должност дирек-
тор, а се назначува директор 

Се брише Проф. д-р Коста Талаганов, вршител на 
должност директор без ограничувања. 

Се назначува Проф. д~р Коста Талаганов, директор 
без ограничуван>а. ) 

Пречистен текст. Проф. д«р Коста Талаганов, ди-
ректор без ограничуван>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2373/ 
98 (12620) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2406/98, на регистарска влошка бр 1-57254-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен трговски 

промет и НТР на Претпријатието за трговија и услуги 
МЗТ-ФЕРОИМПЕКС" д о о , ул „Коце Металец" 

бр 1В/19, Скопје 
Се брише Глигор Глигуровски, а се запишува Љу-

биша Манасиевиќ - директор со неограничени овла-
стувања 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег. бр 
2406/98 (12935) 

/ 
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 

Срег бр 2531/98, на регистарска влошка бр 1-2926-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на претпријатието за увоз-извоз и трговија на 
големо и мало „ПРОГО КОМЕРЦ" д о о , ул „29 
Ноември" бр 1-а, СкопЈе 

Се брише досегашниот директор Здравевски Сто-
јан, а се запишува новиот директор Сиљановски Ми-
шо 

Основниот суд Скоше I - СкопЈе, Срег бр 2531/98 
(12936) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 742/98, на регистарска влошка бр 1-13135-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, проширување на дејност и запишување на татута-
рен записник на Претпријатието за производство, 
трговија и промет „УНИЛУКС" ц о о, увознизвоз, ул 
„Девол" бр 10, Скопје 

Новата промена на седиште гласи Претпријатие за 
производство, трговија и промет „УНИЈГУКС" ц о , 
увоз-извоз, ул „ФЈОДОР Досиевски" бб, СкопЈе 

Дејноста се проширува со 013022, 013050, 013071, 
013072, 013073, 013121, 013122, 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060502, 080121, 080122, 
080123, 080201, 080202, 090171 

Се брише Елизабета Трајовска, а се запишува 
Звонимир ТраЈковски - директор без ограничување 

Елизабета ТраЈковска - статутарен записник 
Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег бр 742/ 

98 (12938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2492/98, на регистарска влошка бр 1-21887-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето 
на Претпријатието за трговија на големо и мало во 
внатрешен и надворешен промет'„ДЕЛИ ЈУ" д о о . , 
ул. „Петар Ацев" бр 27 2/11, Скопје 

припојување на Претпријатие за услуги и промет 
„ТИТ-ТРЕЈД" експорт-импот, д о о , ул „Рилски 
Конгрес" бр 103, СкопЈе, кон Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало во внатрешен и надворешен про-
мет „ДЕЛИ ЈУ" д*о о , ул „Петар Ацев" бр 27 2/11, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2492/98 (12939) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2493/98, на регистарска влошка бр. 1-66914-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар бришење од суд-
скиот регистар на претпријатието за услуги и промет 
„ТНТ-ТРЕЈД" експорт-импорт, д о.о , ул „Рилски 
Конгрес" бр 103, СКопЈе 

Бришење на Претпријатие за услуги и промет 
„ТНТ-ТРЕЈД" експорт—-импорт, д о о , ул „Рилски 
Конгрес" бр 103, Скопје, поради припојување кон 
Претпријатието за трговија на големо и мало во вна-
трешен и надворешен промет „ДЕЛИ ЈУ" д ојо , ул 
„Петар Ацев" бр 27-2/11 со рег влошка 1-21887-0-0-0 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 2493/98 
(12940) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2002/98, на регистарска влошка бр 1-38223-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за внатрешна 
и надворешна трговија и уалуги „МИТРОС - С" ив-
зоз-увоз, д о о , ул „Иван Козаров" бр 24, Скопје 

од претпријатието истапува основачот Драган По-
повски 

Се брише досегашниот директор Драган Поповски, 
а се запишува диретор Флора Туџарова 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2002/98 (12937) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 2197/98, на регистарска влошка бр 1-2929-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, основач, проширување на дејности на претприја-
тието за интелектуални услуги, посредување и заста-
пување „АЗДИЦА-КО" д о о , ул „Леринска" бр 45-
б, Скопје 

Досегашната фирма и седиште се менуваат И ВО 
ИДНИНА ЌЕ ГЛАСАТ, претпријатие за градежни-
штво, инженеринг, трговија и услуги „БИВА ИНЖЕ-
НЕРИНГ" д о о , увоз-извоз, ул „Народен фронт*' 
бр 13, Скопје 

Дејноста се проширува со 45 21 и 45 22, 
На 21 05 1998 год пристапил Ацо Пешевски, а на 

истиот ден истапиле Владимир М«аневски и Митко По-
повски 

Се брише Поповски Митко - директор, а се запи-
шува Пешевски Ацо 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 2197/98 
(12941) 
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Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1839/98, на регистарска влошка бр 02003016-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на Друштво за производство и промет, увоз-
извоз „ОСОГОВО" Зоран и др , д о о , ул „Социјали-
стичка зора" бр 41, Скопје 

Дејности 15 51, 15 52, 51 И, 51 17, 51 18, 51 19, 
51 21, 51 23, 51 33, 51 70, 52 И, 52 12, 52 22, 52 27, 
52 63, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
рекспорт, застапување на странски фирми, продажба 
на стока на консигнациЈа 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зоран Најдовски - управител 
со неогранилчени овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1839/ 
98 (12945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1904/98, на регистарска влошка бр 02002961-
6-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец за производство на бели пе-
чива „ЗАВЕЛ 2" т и , Живко Петар Стојановски с 
Карпош, ул „203" бр 7, Куманово 

Управител на трговецот поединец е Живко Стоја-
новски од Куманово пријавен со Пријава од 22 06 1998 
год 

Дејности 15 81/1, 15 81/2, 15 85 
Во пранвиот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со сиот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување е Живко Стојанов-
ски - управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1904/ 
98 (12946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 160/98, на регистарска влошка бр 6-
02001202-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејност ма ТП за превоз на патни-
ци Тренески Тодор Славе „СЛАТОМ" ул „Франклин 
Рузвелт" бр 34/П/9, Скопје 

Дејноста се проширува со 60 22, 60 24 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 160/ 

98 (12947) 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот СОВЈ имот 

Дице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Марија Филиповска - управ-
ник без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1790/ 
98 (13000) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1834/98, на регистарска влошка бр 02003130-
4-02-000, го запиша во трговскиот регистар основање 
на „Тутунска брокер" АД - Скопје, Брокерско - по-
средничко друштво „Тутунскаброкер" АД ул „12-та 
Ударна бригада" бб - Скопје 

Основачи Тутунска банка АД - Скопје 
Дејности примање налози од инвеститорите што се 

однесуваат на купување и продажба на хартии од вред-
ност, тргување со долгорочни хартии од вредност со 
свое име и за своја сметка, стопанисување со долго-
рочни хартии од вредност по нарачка и за сметка на 
странки со плаќање провизија, организирање и подго-
товка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од 
вредност, советување на странките при издавање, ку-
пување, односно продавање на долгорочни хартии од 
вредност, вршење услуги и на чување на долгорочни 
хартии од вредност 

За обврс|сите сотрени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства 

Се запишува Горѓи Игњатов - генерален директор, 
со неограничени овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1834/ 
98 (13001) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1790/98, на регистарска влошка бр 02003015-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговско-
то друштво за книговодствени услуги и промет „АЕ 
МБ" Марија ДООЕЛ увоз-извоз, бул Јане Сандански 
7/2-23, СкопЈе 

Дејности 5010, 50 30/1, 50 30/2, 50 40, 50 40/1, 
50 40/2, 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 34, 51 35, 51 36, 51,37, 51 38, 51 39, 
51 41, 51 42, 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 бб, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 
52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 
52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/ 
4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 60 22, 60 23, 
63 40, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 30, 
72 40, 72 60,74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15 , 74 40, 
74 82, 74 83, 74 84, надворешна трговија со прехрамбе-
ни производи и надворешна трговија со непрехрамбе-
ни производи 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1788/98, на регистарска влошка бр 02003107-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за производство, промет и услуги увоз-
извоз „КОМПО" - С Санде Николов ДООЕЛ, 
ул „Методи Митевски" бр 12/3-11, Скопје 

Основач и управител Славица Рангелова од Ско-
пје, ул „Горче Петров" бр 58 

Дејности 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 
21 21, 21 23, 21 25 , 36 И, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 
45 И, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 25, 45 32, 45 33, 45 33, 
45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 И, 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, Ѕ? 35, 
51 36, 51 37, 51 38 , 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 4^/2, 
51 43, 51 44, 51 45 , 51 46, 51 47, 51 52, 51 53, 51 54, 
51 55, 51 56, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 бб, 51 65, 
51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 
52 26, 52 27, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 
52 45 , 52 46, 52 48, 52 50, 52 62, 62 63, 55 И, 55 21/1, 
55 21/2, 55 30/1, 55 30/2, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 
74 40, 74 70, надворешна трговија со прехрамбени 
производи, надворешна трговија со непрехрамбени 
производи, реекспорт, меѓународен траснпорт на се>т-
ки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, консигнација 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува вбо свое име и за своЈа сметка 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одгов ара со сиот СВОЈ ИМОТ 

Санде николов - управител без ограничување 
Од Основниот суд Скоте I - Скоше, Трег бр 17881/ 

98 (13002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1990/98, на регистарска влошка бр 02003028-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Ацо Милорад Смоковски „смок" таксист1 

улица „Марко Крале" број 21-а, Скопје 
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ДеЈносги 60 22 - такси превоз 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своЈа сметка 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот поединец одговара со целиот СВОЈ 
имот 

Основач Ацо Смоковски, Скопје 
Ацо Смоковски - Управител со неограничени овла-

стувања 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1990/ 

98 (13003) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2568/98,, на регистарска влошка бр 1-49715-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач, проширување на деЈност и 
промена на директор на Претпријатието за производ-
ство, трговија и уалуги „Ј ОВДЕН ШПЕД" ц о , екс-
порт-импорт ул „Методи Митевски" бр 12/1-4, Ско-
пје 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за прои-
зводство, трговија и услуги „ЈОВАН ШПЕД" ц о , 
експорт-импорт, ул „Методи Митевски" бр 12/1-4, 
Скопје 

Кон претпријатието пристапува Стојанов Тоде, а 
истапува Караманова Татјана 

Претпријатието се проширува со следните дејно-
сти 01 И, 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 01 12, 01 12/ 
1, 01 12/2, 01 13, 01 13/1, 01 13/2, 01 21, 01 22, 01 22/1, 
01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, 01 41/1, 01 41/ 
3, 01 42, 15 11, 15 12, 15 13, 15 31, 15 32, 15 33, 15 51, 
171:30, 17 71, 17 72, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 52 72, 
52 72/2, 11 11, 55 12 

Се брише досегашниот директор Карамова Татја-
на, а се запишува новиот директор Стојанов Тоде 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2568/98 (12926) 

Се брише Ленче Попова, а се запишува Анѓелка 
Мујевиќ како директор без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2425/98 (12928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1085/98, на регистарска влошка бр 02002891-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговец-поединец продавница за текстил „ЖИ-
ПЕР - КОМПАНИ" ТП, Петар Живко Трпковски, ул 
„Смол>ани" бр 19а, Скопје 

Дејности 52 41, 52 42, 52 43 , 52 12, 18 10, 18 21, 
18 22, 18 23 

Во правниот промет со трети лица, истапува во 
свое име и за своЈа сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот СВОЈ ИМОТ 

Управител Петар Трпковски, Скопје 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1785/ 

98 (13004) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 1506/98, на регистарска влошка бр 1-137-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето и 
дополнувањето на дејност на МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕ-
НАТА УМЕТНОСТ „СКОПЈЕ" ~ Скопје, „Самоило-
ва" бб 

Дејноста се дополнува со 120321 
Дејноста се проширува со 080190 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 

1506/98 (12929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2603/98, на регистарска влошка бр 1-60542-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, правен облик, основач на Претпријатие, Ј за 
производство, промет и услуги „ЕХИМПОС" ц о , 
експорт-импорт, ул „Скоевска" бр 22-а, Скопје 

Досегашниот правен облик, седиште и фирма се 
менуваат и ќе гласат Прегорија тие за производство и 
трговија на големо и мало, екпосрт-импорт „СА-
МАНТА СКМ" д о о , ул „Огњан прица" бб, Скопје 

На 25 06 1998 год пристапил Саматовски Панче, а 
на истиот ден истапил СТОЈКОВ Никола 

Се брише СТОЈКОВ никола - д иректор, а се запишу-
ва Стаматовски Панче - директор 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
2603/98 (12930) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 2602/98, на регистарска влошка бр 1-19886-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство и трговија 
на големо и мало, експорт-импорт, д о о „САМАН-
ТА" ул „Ленинова" бр 29, Скопје 

од претпријатието истапува основачот Стаматовски 
Панче од Скопје 

Од Основниот суд Скоше I - Скоше, Срег бр 
2602/98 (12931) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2425/98, на регистарска влошка бр 1-21634-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, истапување на основач, проширување на 
дејност и промена на лице на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало, извоз увоз „АНА-МАРИ" 
д о о, ул „Алжирска" бр 2, Скопје 

Новата промена на назив и седиште на претприја-
тието гласи Претпријатие за градежништво и тргови-
ја „ЕЛКА-КОМ" д о о , експорт-импорт, ул „Мар-
шал Тито" бр 45/3, СкопЈе 

Кон претпријатието пристапува Анѓелка Мујевиќ, 
а истапува ленче Попова 

Дејноста се проширува со 45 21/1,- 45 21/2, 45 24, 
45.25,45.31,45.32,45.33,45.34,4541, 45.42, 45.43 

45 44, 45 45 , 45 13 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
П Трег бр 187/98, на регистарска влошка бр 8-
02001702-000-09, го запиша во судскиот регистар про-
ширувањето на дејност на Друштвото за консалтинг, 
услуги, „ВИ ЕНД ЕЈ" Авахо лимитид д о о е л , ул 
„Васил Главинов" бр 16, бизнис центар Палома Бјан-
ка, спрат 3/9, Скопје 

Дејноста на претпријатието во внатрешен и надво-
решен трговски промет се проширува со 22 21, 22 22, 
22 23, 22 24, 22 25 , 22 И, 72 30, 22 15, 22 12, 22 13, 
72 40, 60 23, 60 24, 52 24, 52 21, 52 22, 52 23 , 52 12, 
52 11, 52 25, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 47 52 48, 
52 63, 51 10, 51 16, 51 17, 51 32, 51 33, 51 37, 52 38, 
52 39, 51 42, 52 45, 52 64, 51 70, '51 56 

Се брига промена на фирмата, па во иднина ќе гла-
си Друштво за промет, услуги и новинско издавачка 
дејност „ВИ ЕНД ЕЈ" Авахо лимитид д о о е л , ул 
„Васил Главинов" бр 16, Бизнис центар Палома бјан-
ка, спрат 3/9, Скопје 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, П Трег бр 
187/98 (12926) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2621/98, на регистарска влошка бр 1-19964-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промеата на лице 

овластено за застапување на претпријатието за про-
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мет и услуги „ЕУРО-МАК КОМПАНИ" извоз-увоз, 
п о , ул „Даме Груев" бр 1/5-17, СкопЈе 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет Се брише Весна 
Јовановска - директор, а се запишува Фросина Петру-
шевска - директор 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
2621/98 (12933) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1413/98, на регистарска влошка бр 02002835-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на Друштвото за услуги во областа на проме-
тот „ВЈ1АМАК" Николовска и др , д о о , ул „Три-
фун Хаџи Јанев" бр 1, СкопЈе 

Дејности 37 10, 37 20, 60 21, 60 23, 60 24, 63 21, 
71 10, 71 21, 63 11, 52 21, 52 22, 52 23, 52 25 , 52 11, 
52 27, 52 24, 52 63, 52 41, 52 42, 52 44/3, 52 43, 52 45, 
52 46, 52 44/2, 52 44, 52 44/4, 52 47, 52 26, 52 33, 52 48, 
52 32, 52 50, 52 12, 50 30/2, 50 10, 50 40/2, 50 50, 51 21, 
51 38, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 22, 50 30/1, 
50 40/1, 51 51, 51 47, 51 70, 51 45, 51 56, 51 65, 51 бб, 
51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 52, 51 42/1, 51 54, 51 57, 
63 30, 65 12/3, 63 12, 74 40, 74 13, 74 84, 51 18, 70 31, 
63 40, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 74 82, 74 И, 
74 83, 72 30, 72 60, 72 40, 91 33, 92 33, 92 34, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓу-
народен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, меѓународен превоз на стоки во друмскиот соо-
браќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, реекспорт 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства 

Лице за застапување во внатрешниот и надврешно 
трговски промет е Васка Николовска - управител без 
ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1413/ 
98 (12934) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 1596/98, на регистарска влошка бр 02003058-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија „УНКА 2" Нусрет Јаховиќ и др д о о , 
ТЦ Живко ВраЈковски, локал 33, Скопје 

Содружници Киновски Драган од Скопје и Нусрет 
Јаховиќ од Сараево 

Нусрет Јаховиќ е - управител без ограничување 
, Дејности 21 23 , 45 11, 45 21/2, 45 22, 45 31, 45 32, 
45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 11, 
51 13, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 24, 
51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51,37, 
51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 
51 45, 51 53, 51 54 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 
52 27, 55 30, 55 30/1, 55 40, 63 11, 63 12, 74 84, посреду-
вање, застапување на странски фирми, реекспорт, 
консигнација и шпедиција 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1596/ 
98 (12985) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1298/98, на регистарска влошка бр 02002973-
6-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Џеват Фаик Љама ТП „ГРАЦИА УНО" -
производна дејност, ул „Крсте Мисирков" бр 61, 
СкопЈе 

Дејности 15 81/1, 15 82/2, 52 24, 55 30/2 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име ќ за своја сметка 

Бр 38-Стр 2043 

Џеват Љама - управител со неограничена одговор-
ност 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Трег бр 1298/ 
98 (12987) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2019/98, на регистарска влошка бр 02003048-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „СЛОМА" - колонијал, Славица Петар Ран-
гелова ул „Ѓорче Петров" бр 58, Скопје 

Основач и управител Славица Рангелова од Ско-
пје, ул „Ѓорче Петров" бр 58 

Дејности 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 
52 25, 52 26, 52 33 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своЈа сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 2019/ 
98 (12995) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1791/98, на регистарска влошка бр 02002955-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Мирчевски Милан Зоран „ПОНИ ЕКС-
ПРЕС 2" Туристичка агенција, ул „ЛУЈ Пастер" бр 5, 
Скопје 

Дејности 63 2, 63 21, 63 22, 63 23 , 63 30, 63 40 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец ќе настапува во свое име и за своЈа сметка, а за 
обврските ќе одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Овластено лице за застапување во прометот е Мир-
чевски Зоран од Скопје - управител без ограничува-
ње 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1791/ 
98 (12996) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2027/98, на регистарска влошка бр 02003096-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Колонијал ТП „ЛЕАТ КОМЕРЦ" Филипова 
Драгиш Ленка ул „Димитар Благоев" бб, СкопЈе 

Дејности 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 
52 25, 52 26 

Управител е Филипова Ленка 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2027/ 

98 (12998) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег бр 1444/98, на регистарска влошка бр 02002594-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Стрезоска Петре Славица ТП „КЛАСИК" -
бутик, Г Т Ц секција 4, локал 6, Скопје 

Дејности 52 33, 52 41, 52 42, 52 43 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец ќе настапува во свое име и за своЈа сметка, а за 
обврските ќе одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Овластено лице за застапување во прометот е 
Стрезоска Славица од СкопЈе - управител без ограни-
чување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1444/ 
98 (12999) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 695/98, на регистарска влошка бр 1-23501-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, проширување на Туристичка 
агенција „АЛФА ТУРС д о о , ул „Кеј 13 Ноември" 
бр 1, Скопје 

Досегашната фирма и седиште на туристичката 
агенција се менува и во иднина ќе гласи Туристичка 
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агенција „АЛФА ТУРС" д о о ул „Кеј 13 Ноември" 
бр 1, СкопЈе 

На 15 01 1998 год пристапил Миле Мурџев, а на 
истиот ден истапил Тренчевски Слободан 

Во внатрешниот промет се прошируваат дејности-
те 060501, 060502, 060503, 110302, 110109 

Во надворешниот промет се прошируваат дејности-
те туристичко-агенциски услуги и меѓународен тран-
спорт на стоки и патници 

Се брише Тренчевски Слободан - директор, а се 
запишува Миле Мурџев - директор 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 695/ 
98 (12954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1365/98, на регистарска влошка бр 02003077-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за производство и трговија на големо 
и мало „ЦРНИ ДРИМ" Шабан увоз-извоз, д о о е л , 
с Џепипгге, Дебар 

Дејности 1 производство 26 1, 26 11, 26 12, 26 13, 
26 13/1, 26 13/2, 26 14 , 26 15 , 20 51, 20 52, 17 2, 17 21, 
17 22, 17 23, 17 24, 17 25, 2 Трговија на мало 60 24, 
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 26, 52 12, 74 84, 3 Тргови-
ја на големо 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 24, 51 54, 
51 53, 51 55, 51 53, 51 51, 4 надворешно трговски про-
мет 5170 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своЈа сметка, & за обврските 
одговара со сите свои средства 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Шабан Џаферовски - управи-
тел без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 1362/ 
98 (12964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1913/98, на регистарска влошка бр 02002964-
6-01-000, го запиша во трговскиот ре гистар Трговецот 
поединец тп „ГАЛЕБ" - колонијал Павле Симеон па-
сковски ул „Моша Пијаде" бр 13, Крива Паланка 

Тп „ГАЛЕБ" - колонијал е основано со пријава за 
основање бр 1 од 15 06 1998 година 

Основач е Павле Симеон Тасковски од Крива Па-
ланка 

Дејности 52 21 - трговија на мало со овошје и зе-
ленчук, 52 22 - трговија на мало со месо и производи 
од место, 52 23 - трговија на мало со риби, лушпари и 
мекотелци, 52 24 - трговија на мало со леб, печива, 
колачи и слатки, 52 25 - трговија на мало со алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, 52 26 - трговија на мало 
со тутун 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за (.воја сметка, а за 
обврските одговара со целиот СВОЈ имот 

Во внатрешниот промет се запишува Павле Таков-
ски - управител без ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1913/ 
98 (12967) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 1912/98, на регистарска влошка бр 02002962-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Трговија на мало со делови и прибор за мо-
торни возила тп „УНИВЕРЗАЛ ЕКСТРА" Нафиз 
Ибрахим Беќири ул „Атанас Илиќ" бр 10, Дебар 

Основач на Трговецот поединец е Нафиз Ибрахим 
Беќири од Дебар 

Дејност 50 30/2 
Трговецот поединец во правниот промет со тре!и 

лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка 
За своите обврски одговара управителот Нафиз Бе-

ќири со целиот СВОЈ имот 
Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Трег бр 1912/ 

98 (12965) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1294/98, на регистарска влошка бр 02003044-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за промет на мало „АДАНА" т п , Емро Ми-
мин Мимин с Новак, центар Жупа 

Трговецот поединец е основан од Емро Мимин Ми-
мин од с Новак, центар Жупа со пријава за основање 
од 18 05 1998 год 

Дејности 52 24, 52 21, 52 22, 52 23, 52 11, 52 27 
Трговецот поединец одговара лично, со целиот СВОЈ 

имот 
Лице овластено за застапување во внатрешниот 

трговски промет е Емро Мимин - управител без огра-
ничување 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 1294/ 
98 (12966) 

Основниот суд СкопЈе I - Скогце, со решението 
Трег бр 1741/98, на регистарска влошка бр 02003030-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Бутик „ДОНА" т п , ЕвгениЈа Симеон Ми-
тровска ул „Маршал Тито" бб, Крива Паланка 

Дејности 52 41 - трговија на мало со текстил, 52 42 
- трговија на мало со облека, 52 43 - трговија на мало 
со обувки и предмети од кожа 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег бр 1741/ 
98 (12968) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 952/98, на регистарска влошка бр 02002714-
6-01-000, го запиша во трговскиот р»егистар основање-
то на Трговија на мало „ЕМА" - ТП Марица Томи-
л а в Анд©новска, ул „Јани Лукровски" бб, лок 38, 
ТЦ, Автокоманда, СкопЈе 

Дејности 070114, 070121, 070126, 070128, 070129, ту-
тун и други непрехранбени производи, (парфимерија, 
козметика и бижутерија) 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за СВОЈ а сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот СВОЈ имот 

Управител е Марица Томислав Андоновска 
Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 952/ 

98 (12878) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1667/98, на регистарска влошка бр 02002775-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Биро за книговодствени работи „БОМАР" 
ТП Бобан Стојанче ТраЈковски ул „Христо Черно-
пеев" бр 13, Скопје 

Основач на трговец поединец е Бобан Стојанче 
ТраЈковски од СкопЈе 

Дејности 74 12 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своЈа сметка, а за 
обврските преземени во правниот промет одговара 
лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Управител на трговецот поединец е Бобан Трајов-
ски, без ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1667/ 
98 (12879) 

Основниот суд СкопЈе 1 - Скопје, со решението 
Трег бр 1804/98, на регистарска влошка бр 02002892-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
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то на Друштво за производство, услуги и трговија 
„ВЕСНА КИКО" Весна дооел, ул „Гемиџиска" бр 
93, Скопје 

Основач е Весна Узунова од Скопје 
Дејности 15 81, 15 81/1, 15 81/2, 50 10, 50 20, 50 30, 

50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 50, 51 13, 51 13, 51 16, 
51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 52 22, 51 23, 51 24, 51 31, 
51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 
51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42,/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 
51 47, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 
52 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 
52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 
52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 
52 50, 52 62, 52 63, 74 40, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со сите свои средства 

Весна Узунова е управител со неограничени овла-
стувања 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 1804/ 
98 (12880) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, објавува дека со 

решението Л бр 5/98 од 10 07 1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот трг др за про-
мет, услуги и градба „Керамика Комерц" Боби и др 
ДОО експорт-импорт ул „Новопроектирана" бб 
СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-386080 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок 
од 3 месеци од објавата 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 
(12989) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" 38/93), ЗППЗ „Кооперанти" 
- Битола, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНО ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-

НИЦИ 

Се повикуваат сите поранешни сопственици и нив-
ните правни наследници (баратели) да ги пријават сво-
ите побарувања од претпријатието, во постапката за 
трансформација на ЗППЗ „Кооперанти" Битола 

Барателите, своите побарувања да ги пријават на 
посебен образец што го пропишува Агенцијата на РМ 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал („Службен весник на РМ" 3/94), со податоци за 
правната заснованост на одземениот имот на КОЈ се од-
несува побарувањето, како и видот и висината на поба-
рувањето 

Побарува!Бата, барателите да ги достават истовре-
мено до ЗППЗ „Кооперанти"/ ул. „"Илинденска" б б 
Битола и Агенцијата на РМ за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал - Скопје во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на РМ" 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 42, став 2 од Законот за Јавни 

набавки („Сл весник на РМ" бр 26/98) - Комисијата за 
Јавни набавки - градежни работи на Министерството за 
образование и физичка култура, објавува 

БАРАЊЕ БР. 7 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТОВСКИ И 
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНИЧКИТЕ И 

СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 

1 ОПШТИ УСЛОВИ 
1 1 НАБАВУВАЧ Министерство за образование и 

физичка култура, ул „Вел>ко Влаховиќ" бр 9 - Скопје 
12 ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Изведување на 

градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски ра-
боти на следните објекти 

Основно образование 
12 1 ОУ „Никола Карев" - Крушево 
- набавка и транспорт на подни бетонски плочи 
Ученички домови 
12 2 „Д~р Панче Караѓозов" - Скопје 
- реконструкција на кров, обновување на фасада и 

фасадна дрвенарија, 
12 3 „Димитар Влахов" - Струмица 
- изведба на ревизиони канализациони шахти во до-

мот, санација на купатила и поставување ограден ѕид, 
12 4 „Бранко Станоевиќ" - Гостивар 
- поставување кос кров на дел од рамниот кров на 

домот, 
12 5 „Крсте Мисирков" - Кавадарци 
- реконструкција на кровот, 
12 6 „Кочо Рацин" - Свети Николе 
- адаптација, поправки и други надлежни работи на 

домот, 
12 7 „Моша ПИЈ аде" - Тетово 
- реконструкција на кровот над женскиот блок, 
12 8 „Св Наум Охридски" - Македонски Брод 
- изградба на нови санитарни Јазли и поставување 

ограда на домот 

Студентски домови 
12 9 „Гоце Делчев" - СкопЈе 
- реконструкција на лифтови „В" и „Г" блокот, 
1 2 10 „Кузман Јосифовски - Питу" - Скопје 
- замена на паркет со винфлекс во некои соби од 

домот, 
- санирање на оџак од централното греење и покри-

вот на лифт-куќичката, 
- фарбање на прозори, врати и радиЈатори во собите 

со мрсна боЈа и поликолор во приземјето, 
12 11 „Стив Наумов" - СкопЈе 
- реконструкција на санитарните јазли во прва и 

втора зграда, 
- обнова на ламперИЈата и олуците на зградите и 

бараките, 
- обнова на плакарите во собите од прва и втора 

зграда поради дотраеност, 
- изведување на молерски работи на собите со поли-

колор на трета зграда, 
- изведување на молерски работи со поликолор на 

бараките, 
- изведување на молерски работи на собите со поли-

колор на прва и втора зграда, 
- стругање и лакирана на паркетот во собите на 

прва и втора зграда 
Градежно-занаетчиските работи наведени под али-

неите на подточките 12 10 и 1 2 1 1 претставуваат по-
себни целини 
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13 Обемот на градежните, градежно-занаетчи-
ските и инсталатерските работи даден е во тендерската 
документација посебно за ССКОЈ објект 

1 4 Повикот е Јавен, отворен и анонимен 
1 5 Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид ДСЈНОСТ, чие седиште е 
во Република Македонија 

1 6 Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се цена, рок, начин на плаќање и документот за бони-
тет 

2 Р О К О В И 

2 1 Рок на важност на понудата 20 дена од денот на 
отворање на понудите, 

2 2 Рок на поднесување на понудите 10 дена од 
денот на објавуваното на барањето 

3 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3 1 Тендерската документација посебно за секоЈ об-
јект може да се види и подигне во Министерството за 
образование и физичка култура, ул „В Ѓоргов" бр .35 
- Скопје, со одреден надоместок од 100,00 - 500,00 де-
нари 

4 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4 1 Понудите треба да содржат единачни цени по 
позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари, 

4 2 Начин на плаќано (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција), 

4 3 РОК на изведувано на предметните работи по-
себно за ССКОЈ објект и гаранција на квалитетот на изве-
дените работи, 

4 4 Понудувачите се должни со понудите да прило-
жат и реферснц листа за досега изведени работи од 
ваков вид 

5 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5 1 Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок КОЈ треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот 

5 2 Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот 

5 3 Понудите сс доставуваат по пошта или со преда-
вање на архивата на Министерството за образование и 
физичка култура на ул „Вељко Влаховиќ" бр 9 -
Скопје 

5 4 Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, посебно за секој објект, на КОЈ во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бРОЈОТ на барањето и името на објектот 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да сс иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тени плика Едниот внатрешен плик Ја содржи понудата 
со финансиска документација и неки ознака „понуда", а 
другиот внатрешен плик Ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака „документација" со точна 
адреса на испраќачот - понудувачот 

^ Ѕ Понудувачите кон понудата задолжително да Ја 
достават и следната придружна документација 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
- Изјава дека понудувачот не с под стечај, потпи-

шано од одговорното лице на понудувач 

6 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6 1 Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледани 

6 2 Секој субјект може да учествува само со една 
понуда по објект 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 133-376 

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за Јавни 
набавки („Сл весник на РМ" бр, 26/98), Комисијата за 
Јавни набавки - градежни работи на Министерството за 
образование и физичка култура, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧ-
ИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 ОПШТИ УСЛОВИ 
11 НАБАВУВАЧ Министерство за образование и 

физичка култура, ул „Вељко Влаховиќ" бр 9-СкопЈе 
12 ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Изведување на 

градежни и градежно-занаетчиски работи на следните 
објекти во основното образование 

12 1 ОУ „Герас Цунев" - с Просениково, Стру-
мица, ПУ во с СараЈ - реконструкција на објектот 
оштетен од пожар, 

12 2 ОУ „Прпарими" - с Горно Речица, Тетово -
доградба на училишниот објект, 

1 3 Обемот на градежните и градежно-занаетчи-
ските работи даден е во тендерската документација по-
себно за секоЈ објект 

1 4 Повикот е Јавен, отворен и анонимен 
1 5 Право на учество имаат сите домашни и стран-

ски правни и физички лица регистрирани за ваков вид 
дејност 

1 6 Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и 
техничка оспособеност 

2 Р О К О В И 
2 1 Рок на важност на понудата ?Х) дена од денот на 

отварање на понудите, 
2 2 Рок на поднесување на понудите 15 дена од 

денот на објавувањето на барањето 

3 ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3 1 Тендерската документација посебно за секоЈ об-

јект може да се види и подигне во Министерството за 
образование и физичка култура, ул „В Ѓоргов" бр 35 
- Скопје, со одреден надоместок од 300,00 - 500,00 де-
нари 

4 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4 1 Понудите треба да содржат единачни цени по 

позиции и вкупна цена на понудат ек, према тендерот, 
изразена во денари 

4 2 Начин на плаќано (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција), 

4 3 Рок на изведувано на предметните работи по-
себно за ССКОЈ објект и гаранција на к валитетот на изве-
дените работи, 

4 4 Понудувачите се должни кон понудите да Ја до-
стават следната документација 

4 4 1 Придружна документација 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет и 
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- изјава дека понудувачот не е под стечаЈ, потпи-
шана од одговорното лице на понудувачот, 

4 4 2 Документација за техничка оспособеност 
- референц листа и список за досега извршени ра-

боти во последните три години, по објекти, износи и 
датуми, 

- броЈ и структура на вработени, 
- податоци за расположивата опрема 

5 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5 1 Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок КОЈ треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот 

5 2 Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот 

5 3 Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање на архивата на Министерството за образование и 
физичка култура на ул „Вељко Влаховиќ" бр 9 -
СкопЈе, или со предавање на Комисијата на лице место, 
но најдоцна до денот и часот на Јавното отворање на 
понудите 

5 4 Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик, посебно за секоЈ објект, на КОЈ во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бројот на барањето и името на објектот 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со КОЈ а би можел да се иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тени плика Едниот внатрешен плик Ја содржи понудата 
со финансиска документација и носи ознака „понуда", а 
другиот внатрешен плик ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака „документација" со точна 
адреса на испраќачот - понудувачот 

6 ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6 1 Отворањето на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на 18 08 1998 година, (вторник) со почеток во 11,00 
часот, во просториите на УСО „Гоце Делчев" - Скопје, 
ул „Васил Ѓоргов" (до Заводот за вработување) 

7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7 1 Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледани 

7 2 Секој субјект може да учествува само со една 
понуда по објект 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 133-376 

К О Н К У Р С И 

Министерство за здравство на Република Македонија 
Проект за транзиција на здравствениот сектор 

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ 
Бр. 14-86 

ИДА Кредит бр. 2889 МК 

1 ОВОЈ меѓународен конкурс за прибирање на по-
нуди е во врска со објавувањето на Проектот за транзи-
циЈа на здравствениот ̂ р ^ ^ _ 
во списанието „DeveloDment ^ s u i s s p " ^ „ 
дина 

2 Република Македонија доби кредит од Меѓуна-
родното здружение за развој (Светска Банка) во ра-
злични валути за финансирање на Проектот за транзи-
ција на здравствениот сектор во Република Македо-
нија Дел од средствата на кредитот се наменети за 
финансирање на договор за набавка на „Стоматолошки 
работни единици и стоматолошки инструментиа. По-
стапката за набавка ќе биде преку Меѓународен кон-
курс во согласност со правилата и упатствата на Свет-
ска Банка 

3 Меѓународната проектна единица при Министер-
ството за здравство, за потребите на руралните амбу-
ланти во Република Македонија, со овој конкурс ги 
повикува заинтересираните подобни понудувачи да до-
стават понуди за испорака и инсталирање на 20 пар-
чиња на Стоматолошки работни единици и 20 комплети 
на Стоматолошки инструменти, 

4 Заинтересираните понудувачи можат да добијат 
дополнителни информации секој вторник и четврток од 
13 00 часот до 17 00 часот на следната адреса Мини-
стерство за здравство - Меѓународна проектна единица 
(Г-дин Ристо Ричлиев), ул „50-та Дивизија" бр 6,91000 
Скопје, Република Македонија, тел ** 389 91 125 310, 
факс **389 91 123 353, E-mail nstor @ lotus, mpt com. 
mk 

5 Комплетот на тендерските документи заинтереси-
раните подобни понудувачи можат да го добијат по 
доставување на писмено барање на погоре наведената 
адреса и по извршена неповратна уплата на УСД 200,00 
(или соодветен износ во друга конвертибилна валута), 
за странските понудувачи или 11 200,00 денари, за до-
машните понудувачи По извршената уплата тендер-
ските документи можат да бидат подигнати лично или 
да бидат испратени по пошта 

Плаќањето треба да биде извршено како следи 
(а) За плаќањата во УСД (или друга конвертибилна 
валута) 
In favor of the Ministry of Health-International Project 
Unit, on the account of the National Bank of the Republic 
of Macedonia No 36086854 with CITIBANK NA New 
York (Swift CITIUS 33) 

(Б) За плаќања во денари 
Во корист на Министерство за здравство-Меѓународна 
проектна единица, на сметка број 40100-789-1492 

6 Понудите мора да бидат доставени на адресата* 
Министерство за здравство 
(Архива на Министерството за здравство, приземје, 
соба бр 1) 
„50-та Дивизија" бр 6 
91000 Скопје 
Република Македонија 

7 Заедно со понудите мора да се достави и гаранција 
за обезбедување на истите во висина на УСД 8 ООО 00 во 
форма на (а) готовински чек потврден од банка (б) 
банкарска гаранција или (в) неотповиклив документа-
рен акредитив отворен од страна на угледна банка из-
брана од страна на понудувачот Понудите мораат да 
бидат доставени на погоре наведената адреса најдоцна 
до или во 10:00 часот, македонско време, на 15 септем-
ври 1998 година. 

8 Понудите ќе бидат отворени во присуство на прет-
ставниците на понудувачите во 10 30 часот, македонско 
време на 15 септември 1998 година, на адреса Репу-
блички завод за здравствена заштита, кат ЕП, Сада од 

„ wcrai$mH£prf Д^уљ^Ѕр-тз Дивизија" , бр.< 6, ,91000 
Скопје, Република Македонија 
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Во издание на НИТО СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА наскоро ќе 
излезе од печат 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ 

ГЈодготвувачи -
Рокса Георгиевска, Елена Ставрев^ 

Збирката содржи: 
- Одредби од Уставот што се однесуваат на 

изборниот систем 
- Закон за избор на пратеници во Собранието 

на Република Македонија 
- Закон за изборни единици за избор на прате-

ници во Собранието на Република Македонија 
- Закон за избор на Претседател на Републи-

ката 
- Закон за локални избори 
- Закон за избирачки места 
- Закон за политички партии 
- Декларација за критериуми за слободни и 

праведни избори, и др. 

Цена на збирката 400,00 денари. 
Порачки се примаат во НИРО Службен весник 

на РМ, пошт.фах 51, или на телефоните 129-036, 
117-460, телефакс 112-267. 

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-
12498. 

1080 Одлука за основање на основно училиште во с Греш-
ница 

1081 Одлука за основање на ново основно училиште во Ку-
клиш 

1082 Решение за утврдување на опремата коЈа може да се 
увезе без плаќање царина 

1083 Решение за утврдување на опремата коЈа може да се 
увезе без плаќање царина 

1084 Решение за утврдување на опремата која може да се 
- увезе без плаќање царина 

1085 Решение за утврдување на опремата коЈа може да се 
увезе без плаќање царина 

1086 Решение за утврдување на опремата коЈа може да се 
увезе без плаќање царина 

1087 Решение за дополнување на Решението за определу-
вање организација за заштита, управување и одржу-
вање на строгиот природен резерват Езерани, на Пре-
спанското Сзеро гг 

1088 Решение за именување членови на Училишниот одбор 
на РУ „Јосип Јосифовски Свештарот - Струмица 

1089 Решение за назначување советник на министерот за 
развој 

1090 Решение за повторно назначување помошник на мини-
стерот за развој 

1091 Решение за повторно назначување советник на мини-
стерот за развој 

1092 Решение за повторно назначување советник на мини-
стерот за развој 

1093 Решение за разрешување и именување член на Управ-
ниот одобр на ЈУ Завод за социјални дејности- СкопЈе 

1094 Решение за назначување советник на министерот за 
образование и физичка култура 

1095 Решение за именување директор на Заводот за стати-
стика на Република Македонија 

1096 Решение за давање согласност на Одлуката за имену-
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вање директор на Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството - СкопЈе 2033 
Решение за разрешување од должноста член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата на Република Македонка за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал 2034 
Решение за назначување советник на министерот за 
наука 2034 
Решение за именување директор на Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје 2034 
Правилник за изменување и дополнување на Правилни-
кот за условите за униформата, ознаките на унифор-
мата и заштитната опрема на работниците во територи-
јалните и професионалните ПЈ кггивпожарнн единици 2034 
Правилник за изменување и дополнување на Правилни-
кот за времето и начинот на '/патување на рехрутите на 
отслужување на воениот рок, одлагањето и прекинот 
на служењето на воениот рок и отпуштањето на војни-
ците од постојаниот состав на Армијата на Република 
Македонија 2036 
Правилник за содржина на барањето за издавање крат-
корочни хартии од вредност 2036 
Правилник за содржината Њ1 јавниот повик за запишу-
вање и купување краткорочни хартии од вредност 2038 
Објава за запишување во решстарот на производители 
на шумски саден материјал 2039 
Исправка на Одлуката за продажба на државниот капи-
тал во „Алатница" - Охрид 203Ѕ̂  
Исправка на Решението за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 2039 

Колективни договори 
Измени и дополнувања на Колективниот договор за 
Јавните претпријатија од дејноста сообраќај и врски 2039 

Електростопанство па Македонија 
Правилник за утврдување на пожалната за издавање на 
електроенергетска согласност за приклучување на 
електроенергетскиот систем!, со обрасци 2040 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весшк на Република Македонија^ Скопје, бул; Д 1 р т в т а к 1 . 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах А . 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонка" - Скопје 


