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1039. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗГО-

ЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за зголемување на вработувањето, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 14 јули 1998 година. 

Број 07-2904/1 
14 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 14 јули 1998 година. 

Број 07-2905/1 
14 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 1 

Во Законот за зголемување на вработувањето 
(„Службен весник на Република Македонија" број 65/ 
97), во членот 3 став 1 по зборот „бил" се ставаат две 
точки и зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ослободувањата наведени во член 2 од овој закон 

важат и за првото вработување на невработените лица 
евидентирани во Заводот за вработување." 

Член 2 
Во членот 6 став 2 $е брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

1040. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗОТ 
НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛ-
НАТА И АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА НА МА-

КЕДОНИЈА 
Се прогласува Законот за Сојузот на борците од 

Народноослободителната и Антифашистичката војна 
на Македонија, 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛО-
БОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКАТА 

ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Сојузот на борците од Народноослободителната и 

Антифашистичката војна на Македонија е доброволна, 
самостојна и непартиска организација на учесниците во 
Народноослободителната и Антифашистичката војна 
на Македонија во периодот од 1941 до 1945 година. 

Во Сојузот на борците од Народноослободителната 
и Антифашистичката војна на Македонија (во ната-
мошниот текст: Сојузот на борците на Македонија), 
можат да членуваат и учесниците на другите национал-
ноослободителни војни на Македонија, како и граѓа-
ните на Република Македонија кои сакаат да учеству-
ваат во спроведувањето и остварувањето на основните 
цели и програмски задачи на оваа организација. 

Член 2 
Сојузот на борците на Македонија ги има следниве 

задачи и цели: 
- негување на придобивките од Народноослободи-

телната и Антифашистичката војна; 
- чување на традициите од Народноослободител-

ната борба и Антифашистичката војна на Македонија и 
од Националноослободителната борба и востанијата на 
македонскиот народ од подалечното минато; 

- грижа за материјалната и социјалната сигурност на 
учесниците во Народноослободителната и Антифаши-
стичката војна и во сите националноослободителни 
војни на Македонија, на воените инвалиди, како и на 
членовите на нивните семејства и 

- грижа за заштитата на статусните права на бор-
ците. 

Член 3 
На Сојузот на борците на Македонија може со закон 

да му се довери вршење на јавни овластува»>а. 
Надзорот над законитоста на јавните овластувања 

од ставот 1 на овој член го врши органот надлежен за 
работите во областа од која е доверено јавното овласту-
вање, ако со закон поинаку не е определено. 

Член 4 
Сојузот на борците на Македонија е организиран на 

територијален принцип и дејствува на целата терито-
рија на Република Македонија. 
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Член 5 
Сојузот на борците на Македонија има својство на 

правно лице. 

Член 6 
Организацијата, програмските задачи и начинот на 

работата на органите на Сојузот на борците на Македо-
нија се уредуваат со Статутот на оваа организација. 

Статутот го донесува највисокиот орган на Сојузот 
на борците на Македонија. 

Член 7 
Сојузот на борците на Македонија соработува со 

меѓународни организации на воените ветерани и борци, 
со сродни организации на странски држави, како и со 
борците од Народноослободителната борба и Антифа-
шистичката војна на Македонија кои живеат во други 
држави. 

Член 8 
Сојузот на борците на Македонија соработува со 

Владата на Република Македонија, надлежните мини-
стерства, како и со други органи, организации и инсти-
туции во Република Македонија во остварувањето на 
основните функции утврдени во неговиот Статут. 

Член 9 
Сојузот на борците на Македонија остварува финан-

сиски средства од членарината на своето членство, по-
дароци и завештанија од недвижен имот, парични сред-
ства и други приходи од имот, буџетите на општините и 
градот Скопје и Буџетот на Република Македонија. 

Со приходите од ставот 1 на овој член, располага 
Сојузот на борците на Македонија. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во ^Службен весник на Република Маке-
донија". 

1041. 
Врз основа на членовите 4 и 5 од Одлуката за одбе-

лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 24/98), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 јули 1998 година, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈ-
НИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 

1998 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа програма се определуваат годишнините на 

значајните настани и истакнатите личности од посебно 
значење за државно-правниот развој на Република Ма-
кедонија, афирмацијата на Нејзиното историско и кул-
турно наследство и негувањето на општоцивилизаци-
ските вредности, кои што ќе се одбележат во 1998 го-
дина. 

Член 2 
Во 1998 година ќе се одбележат следниве годишнини 

на значајни настани и истакнати личности: 
1. 50 години од егзодусот на децата бегалци од егејскиот 

дел на Македонија; 
2. 50 години Светски ден на здравјето; 
3. 50 години од основањето на Институтот за наци-

онална историја; 

4. 50 години од донесувањето на Универзалната декла-
рација за човекови права; 

5. 90 години од Манифестот на Серската група на Јане 
Сандански; 

6. 100 години од првата прослава на 1 Мај во Македо-
нија и 

7. 125 години на Македонските железници. 

Член 3 
Носители на одбележувањата од член 2 на оваа про-

грама се, за: 
1. 50-шдишнината од егзодусот на децата бегалци од 

Егејскиот дел на Македонија - Организациониот од-
бор на Втората светска средба на децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија; 

2. 50-годишнината на Светскиот ден на здравјето - Ми-
нистерство за здравство; 

3. 50-годишнината од основањето на Институтот за на-
ционална историја - Институт за национална исто-
рија; 

4. 50-годишнината од донесувањето на Универзалната 
декларација за човекови права - Националниот ко-
митет за одбележување на 50-годишнината од доне-
сувањето на Универзалната декларација за човекови 
права и пет годишнината од Виенската декларација 
формирана од Владата на Република Македонија; 

5. 90-годишнината од Манифестот на Серската група на 
Јане Сандански - Институт за национална историја; 

6. 100-годишнината од првата прослава на 1 Мај во 
Македонија - Министерство за труд и социјална по-
литика и 

7. 125-годишнината на Македонските железници - Ми-
нистерство за сообраќај и врски. 

Член 4 
Годишнините на значајните настани и истакнати 

личности во 1998 година од членот 2 на Програмата ќе 
се одбележуваат преку: 

- свечени седници, академии и собири, 
- уметнички манифестации, 
- издавачка дејност, 
- споменично одбележување, 
- издавање пригодни поштенски марки, 
- Издавање пригодни ковани пари, 
- воспитно-образовни активности, 
- информативно-пропагандни активности и 
- други облици на одбележување. 

с> Член 5 
За одбележувањата на други годишнини на значајни 

настани и истакнати личности во согласност со крите-
риумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележу-
вање јубилејни годишнини на значајни настани и иста-
кнати личности во Република Македонија, како и за 
одбележувањето на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлеж-
ните органи на управата. 

Член 6 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2927/1 
14 јули 1998 година Претседател 

копЈе н а Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 



21 јули 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35 - Стр. 1939 

1042. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6.07.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ *ЛИСИЧЕ" ВО 

ВЕЛЕС 

1. На Јавното претпријатие за водостопанство „Ли-
сиче" од Велес му се доделува неповратно дизел гориво 
во вредност од 109.069.048,00 денари, за довршување на 
изградбата на Хидросистемот „Лисиче" во Велес. 

2. Се задолжуваат Министерството за стопанство и 
Министерството за финансии да ја спроведат оваа од-
лука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за трансформација на 
долгот на Јавното претпријатие за водостопанство „Ли-
сиче" од Велес како учество на Република Македонија 
во вкупниот капитал („Сл. весник на РМ" бр.65/97). 

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

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

Број 23-1874/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1043. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), 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) а во врска со член 7 од Одлуката за основање 
јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 18/ 
98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПА-

СИШТА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се име-
нуваат: 

- Шериф Мемети, помошник на министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство 

- м-р Трајан Дојчиновски, директор на Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството - Би-
тола 

- Видоја Зафировски, директор на 3 3 „Габрово" с. 
Нистрово - Гостивар 

- д•р Петре Ивановски, редовен професор на Земјо-
делскиот факултет во Скопје 

- Хисамедин Лимани, секретар на општината Же-
лино 

- Стеван Ристевски, секретар на СИЗ за пасишта и 
утрини - Скопје 

- Мери Хаџиева-Протиќ, виши советник за норма-
тивно-правни прашања во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство 

- Гоше Самарџиев, директор на ЗИК „Вардар" -
Градско 

- д-р Апостол Цилевски, директор на Институтот за 
сточарство - Скопје,: Л ,5 

Број 17-1355/2 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1044. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-

ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 3/98), 
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 одр-
жана на 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО -БИТОЛА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодел-
ството - Битола се именуваат: 

а) за претседател 
- д•р Горѓи Мартиновски, продекан на Земјодел-

скиот факултет во Скопје 
б) за членови: 
1. д•р Стојмен Бошков, директор на ЈНУ Земјодел-

ски институт - Скопје 
2. Цане Герасимовски, земјоделски производител од 

с. Лера - Битола 
3. Хашим Демири, земјоделски производител од Же-

лино 
4. Мито Милошев, земјоделски производител од с. 

Сирково - Кавадарци 
5. Тодорчо Муневски, земјоделски производител од 

с. Чардаклија - Штип 
6. д•р Боне Палашевски, раководител на Истражу-

вачкиот центар во Институтот за сточарство - Скопје 
1. Ристо Трајков, земјоделски производител од с. 

Добрејци - Струмица 
8. Абулбари Хасипи, земјоделски производител од с. 

Долна Бањица - Гостивар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-1356/2 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1045. 
Врз основа на член 126 став 1 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98), 
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 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за 
водите се именуваат: 

11 Слободан Донев, градежен инженер во Агроком-
бинат Лозар" Велес ^ 
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2. Оливера Брзилова, дипл. економист вработена во 
ВП „Повардарие" - Гевгелија 

3. Круме Ивановски, вработен во ЈП „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје - Сектор за развој на 
истраги, проектирање на хидротехнички објекти и одр-
жување и изградба на ХЕЦ „Козјак" 

4. д•р Илија Ил>овски, редовен професор на Земјо-
делскиот факултет во Скопје 

5. Живко Јанкуловски, вработен во ЗИК „Пелаго-
нија" - Битола 

6. Боислав Попов, директор на Републичката управа 
за водостопанство 

7. д•р Љубомир Танчев, редовен професор на Гра-
дежниот факултет во Скопје 

8. Фикрет Муртезани, советник на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

9. Илир Цами, секретар на Стручната служба на 
ОСИЗ за водостопанство - Дебар 

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

Број 17-1592/2 Претседател на Владата 
6 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1046. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), член 7 од Одлуката за основање Јавно водо-
стопанско претпријатие („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 22/98) 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 6 јули 1998 го-
дина, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНОТО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ „ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавното водо-
стопанско претпријатие „Водостопанство на Македони-
ја" - Скопје се именуваат: 

- д-р Ефтим Анчев, редовен професор на Земјодел-
скиот факултет - Скопје 

- инж. Никола Дурнев, редовен професор на Гра-
дежниот факултет во Скопје 

- Алирами Салиу, дипл. агроном, вработен во „А-
гропин" - Тетово 

- Кирчо Сусинов, дипл. град. инженер 
- Наќе Стојановски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија 
- инж. Богдан Тодоровска помошник директор во 

„Македонија табак" - ДООЕЈ1 Разно - Скопје 
Од ред на вработените на Претпријатието се имену-

ваат: 
- Ангел Атанасов, технички раководител во ВП 

„Брегалница" - Кочани 
- Крсте Белевски, в.д. директор на ЈВП Хидроси-

стем „Стрежево" - Битола 
- Саит Тасим, директор на ОП Водостопанство „Из-

вори" - Гостивар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-1679/2 „ 
6 јули 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1047. 
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 
одржана на 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТА-
РОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. За советник на секретар>от на Секретаријатот за 
информации на Владата на Република Македонија се 
назначува Иван Трајановски, досегашен самостоен 
извршител во Секторот за јавно информирање во Се-

кретаријатот за информации. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-1772/2 „ 
6 јули 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1048. 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90, и „Службен весник на Република 
Македонка" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. Д•р Милјана Даневска, повторно се назначува за 
помошник на министерот за наука и раководител на 
Секторот за меѓународна научна техничка соработка. 

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

Број 17-1794/2 
6 јули 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1049. г 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90) и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 јули 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. За главен републички инспектор за земјоделство 
на Републичкиот инспекторат за земјоделство, во со-
став на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство се именува Ристо Чивчиев, дипл. инж. 
по земјоделство, досегашен началник на Подрачната 
единица во Отру мица на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 
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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". 

Број 17-1863/2 Претседател на Владата 
6 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1050. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 6 
јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО 
1. За главен републички инспектор за шумарство на 

Републичкиот инспекторат за шумарство во состав на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство се именува Горјан Велјановски, дипл. инж. по 
шумарство, досегашен советник на министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Број 17-1864/2 Претседател на Владата 
6 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1051. 
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 6 јули 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и раководител на Секторот за угостител-
ство се назначува Цветко Колчакоски, досегашен шеф 
на Службата за угостителство и туризам во „Интерим-
пекс-промет" - „Авиоимпекс" - Скопје. 

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

Број 17-1910/1 „ 
6 јули 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1052. 
Врз основа на член 129 од Законот за банките и ште-
дилниците („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 29/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата ќа 
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 6 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 САНАЦИЈА НА 

БАНКА 

1. Зоран Трпески се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Агенцијата на Република Маке-
донија за санација на банка, поради заминување на 
друга должност. 

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

Бр. 17-1926/1 
6 јули 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1053, 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија", бр. 7/97 и 15/97), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 02.07.1998 година, 
Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На А•Д. „Жито Лукс" - Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во вредност од 2.500.000 ДМ или во 
денарска противвредност по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија на ден 13.07.1998 го-
дина во износ од 77.403.410,00 денари. 

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

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

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

Број 01-94/1 Претседател на Комисијата, 
13 јули 1998 година Д~Р Владимир Кандикјан, с.р. 

Скопје 
1054. — 

Врз основа на член 65 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), министерот за 
финансии донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИН НА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА БУЏЕТ И 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на службената легитима-
ција на инспекторот за контрола на буџет и за јавни 
набавки (во натамошниот текст: службена легитима-
ција на инспекторот). 

Службената легитимација на инспекторот се издава 
според образецот број 1, кој е отпечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

Член 2 
Образецот на службената легитимација на инспек-

торот се печати на бездрвна хартија со сино-бела боја, 
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со димензии 6x9 см, заштитена со пластична фолија, кој 
е сместен во дводелен кожен повез. 

На предната страна образецот на службената леги-
тимација на инспекторот содржи натпис: „РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА", „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ФИНАНСИИ", „Службена легитимација", „ИН- -
СПЕКТОР за контрола на буџет и за јавни набавки", во 
средината има место за фотографија со димензии 2,5x3 
см, а под неа место за впишување податоци за: „името и 
презимето на инспекторот за контрола на буџет и за 
јавни набавки", регистарски број, место за потпис на 
министерот за финансии и место за печат. Во долниот 
дел е отпечатен серискиот број на службената легити-
мација. 

Задната страна на образецот на службената легити-
мација на инспекторот го содржи: грбот на Република 
Македонија и текстот на овластувањето во кој е втис-
нат симболот на Министерството за финансии: „Лицето 
чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа легитима-
ција е работник на Министерството за финансии и со-
гласно член 46 став 2 и 3 од Законот за буџети и член 64 
од Законот за јавни набавки е овластено да врши кон-
трола на наменското користење на средствата од Буџе-
тот кај корисниците и единките корисници на средства 
од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на 
единиците на локалната самоуправа и од буџетите на 
републичките и општинските фондови, како и кон-
трола на спроведувањето на постапката за јавни набав-
ки". 

На задната внатрешна страна од повезот се внесува 
симболот на Министерството за финансии, кој е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 3 
Службената легитимација на инспекторот има важ-

ност се додека лицето на кое му е издадена има служ-
бено својство на инспектор за контрола на буџет и за 
јавни набавки. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок 
на службеното својство на инспектор за контрола на 
буџет и за јавни набавки. 

Член 4 
Во случај на губење на службената легитимација на 

инспекторот или ако на друг начин се остане без неа, 
инспекторот за контрола на буџет и за јавни набавки ја 
огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа 
веднаш го известува Министерството за финансии. 

Министерот за финансии, во случај од став 1 на овој 
член, издава нова легитимација. 

Член 5 
Службената легитимација на инспекторот се заме-

нува со нова кога поради оштетување или дотраеност 
ќе стане неупотреблива, или кога имателот на службе-
ната легитимација ќе ги промени личните податоци. 

Член 6 
Службената легитимација на инспекторот што се 

враќа или заменува се ништи. 
Член 7 

Издадените службени легитимации на инспекторите 
за контрола на буџет и за јавни набавки се евиденти-
рани во Министерството за финансии. 

Редниот број од евиденцијата под кој е извршен упис 
на податоците се впишува во службената легитимација, 
како регистарски број. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 13-7082/1 Министер за финансии, 
8 јули 1998 година д-р Таки Фити,с.р. 

Скопје 
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истекот на овој рок, на тужениот ќе му се постави 
привремен застапник преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 105/97. (13139) 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, преку претседате-
лот на советот Лилјана Кацарска, во правната работа 
на тужителот Петрушевски Благоја од Скопје, ул. 
„Славејко Арсов*" бр. 4/4, против тужената Петровиќ 
Марица од Скопје сега со непозната адреса, за утврду-
вање право на сопственост на куќа во Скопје, ул. „Сла-
вејко Арсов" бр. 4/4, на тужената Петровиќ Марица и 
постави за привремен застапник во спорот адвокатот 
Стево Меновски. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има 
сите права и должности на законски застапник кој ќе ги 
врши се додека тужената или нејзин полномошник не се 
појави пред судот. 

Овој оглас се објавува на огласната табла на судот и 
во „Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје XVI.П. бр. 2013/ 
98. (13192) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар заведен е граѓански 
предмет за поништување на договор за купопродажба 
на градежно земјиште по тужбата на тужителот Репу-
блика Македонија против тужениот Дашнор Леши од 
Дебар, сега со непозната адреса на живеење во Ита-
лија. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
точна адреса или да определи 
полномошник кој ќе го застапува во постапка во овој 

предмет во рок од 
30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. По 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Пред Основниот суд во Гевгелија заведен е предмет 
за прогласување на исчезнато лице за умрено по пред-
лог на предлагачката Боневска Марија од Скопје. 

Со оглед на тоа дека за лицето Стојан Божинов 
Јанев од с. Конско ништо не се знае од 1948/49 година 
кога за последен пат е виден, се повикува истото лице 
или секој друг што знае за него да се јави во Основниот 
суд во Гевгелија во рок од 3 месеци од објавувањето на 
огласот. Во спротивно, по истекот на овој рок, лицето 
Стојан В. Јанев судот ќе го прогласи за умрено, со-
гласно чл. 79 од ЗВП. 

Од Основниот суд Гевгелија, Р. бр. 145/98. (13140) 

Пред Основниот суд во Гевгелија се води парнична 
постапка за службеност по тужбата на тужителот Про-
шев Благоја од Богданци против тужениот Борка То-
лева, Љуба Бањац-Толева и Борис Толев. Вредност на 
спорот 40.000 денари. 

Со оглед на тоа дека не се знае адресата на туже-
ните, се известуваат Коста Толев и Емилија Толева, со 
непозната адреса во Скопје, Борка Толева, со непоз-
ната адреса во Скопје, Љуба Бањац-Толева, со непоз-
ната адреса во Белград," и Борис Толев, со непозната 
адреса во Германија. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јават во Основниот суд во 
Гевгелија. Во спротивно на истите ќе им биде назначен 
привремен застапник согласно чл. 84 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.601/89-И. 
(13138) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, по тужбата на тужи-
телката Алии Рафије од Тетово против тужените Али-
јевиќ Јакупи и Алијевиќ Миријам, сега со непозната 
адреса во странство, се води постапка за сопственост по 
однос на купопродажба. 

Се повикуваат тужените Јакуп и Мирјана да се јават 
во судот, да достават адреса или да овластат полномош-
ник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното 
окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена, су-
дот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им 
постави привремен застапник на тужените. 

Од Основниот суд во Тетово. П. бр. 625/98. (13190) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
348/98, на регистарска влошка бр. 03001082-6-01, го за-
пиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот 
поединец Билјана Радој Механџиска с.Русиново Беро-
во. 

Упис на Трговец поединец Билјана Радој Механџи-
ска с. Русиново - Берово. 

Дејности: 070114, 070111, 070112, 070113, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070130, 070132, 070140, 070150. 

Основач - овластен потписник Билјана Механџи-
ска. 

Неограничени овластувања, лично со целиот свој 
имот. 
~, Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 348/98. 

(10908) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
344/98, на регистарска влошка бр. 03001078-1-09, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Јавно 
трговско друштво за угостителство, трговија и услуги 
„КУМ" увоз—извоз, ј.т.д., ул. „Иво Лола Рибар" бр. 
НО, Штип. 

Содружници: Емил Тасев од Штип и Стојан Тасев 
од Штип. 

Дејности: 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012810, 012820, 
012830, 020110, 020140, 080190, 080201, 080202, 090209, 
013121, 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
090160, 090189, 110303, 110309, 070310, 070320, мало-
граничен промет со соседните држави, реекспорт, кон-
сигнации, застапување, посредување, меѓународен 
превоз на стоки и патници во друмекиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

Одговорност: неограничени овластувања, солидар-
но со целиот свој имот. 

Управител без ограничување Емил Тасев од Штип. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 344/98. 

(10909) 

мата, а за обврските сторени во тој промет одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 418/98. 
(10911) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
384/98, на регистарска влошка бр. 03001118-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето 
д.о.о.е.л. Модна конфекција „АТЕКС" ул. „Кукуш" 
бр. 23, Штип. 

Основач: Александар Станиќ од Штип. 
Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 

17.5442, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.22, 22.24, 
22.24, 50.10, 51.17, 51.19, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 72.60, 74.40, 52.41, 52.42, 
52.43, 72.60, 74.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција, посредување, застапување, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складови. 

Управител без ограничување: Алексадар Станиќ. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 384/98. 

(10912) 

Основниот суд во Штип,, со решението Трег. бр. 
361/98, на регистарска влошка бр. 03001095-1-03, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво 
за производство, трговија и уалуги „ВЕКРИЈА" Игор-
че Стојанов и др. ј.т.д., увоз-извоз, ул. „Тодор Кола-
ров" бр. 30, Штип. 

Содружници: Јулијана Стојанова од Штип - осно-
вачки влог 500,00 и Игорче Стојанов од Штип - осно-
вачки влог 500,00 денари. 

Дејности: 013021, 013010, 013022, 013030, 013041, 
013042, 013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013111, 
013112, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013909, 
020110, 020121, 020131, 020140, 060501, 060502, 060503, 
060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215 , 070216, 070217 , 070218, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 
110309, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
привремен извоз односно увоз на опрема од закуп -
лизинг, посредување и застапување во прометот на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигна-
циона продажба, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Содружниците на друштвото одговараат за обв-
рските на друштвото лично и солидарно со целиот свој 
имот. 

Игорче Стојанов - управител и застапник без огра-
ничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 361/98. 
(10910) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
287/98, на регистарска влошка бр. 03001021-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за трговија и производство „ПЛАНЕТ МАК-
ПОЛ" Бети д.о.о.е.л., Штип. 

Основач: Самарџиев Бети ул. „Ванчо Прке" бб, 
Штип. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070130, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 060501, 060502, 
080201, 012611, 012612, 012613, 012622, 012623, 012699, 
070310, 070320. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со сите 
свои средства. 

Управител без ограничување Самарџиев Бети. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 287/98. 

(10913) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
417/98, на регистарска влошка бр. 03001151-6-01-00, го 
запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поеди-ѕ 

нец Јашар Мемед Јашарев тп, Штип. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 417/98. 
(10914) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
418/98, на регистарска влошка бр. 03001152-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Јумран Асан Мамудова т.п., Штип. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47. 

Основач и овластен потписник Курман Мамудова. 
Во вршење на дејноста спрема трети лица Тргове-

цот поединец истапува во свое име и за сметка на фир-

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
376/98, на регистарска влошка бр. 03001110-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поеди-
нец Ангелче Благој Нофитов тп ул. „Цветан Димов" 
бр. 20, Штип. 

Дејности: трговец поединец ќе ги врши следните 
дејности 52.11, 52.12. 

Одговорност: лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Ангелче Нофитов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 376/98. 

(10915) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
382/98, на регистарска влошка бр. 03001116-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар, уписот на Трговец 
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поединец Коста Вангел Наков тп ул. „Кирил и Мето-
диј" бр. 15, Штип. 

Дејности: 52.11, 52.12 , 52.22, 52.21, 52.23 , 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47. 

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

Овластен потписник е основач: Коста Вангел. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 382/98. 

(10916) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
389/98, на регистарска влошка 03001123-1-01-000, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Јавното 
трговско друштво за трговија, производство и услуги 
„СИЛВИ-ПАН" јтд увоз-извоз, ул. „Сутјеска" бб, 
Штип. 

Содружници: Свиланка Миташевска од Штип и 
Панзо Миташевски од Штип. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43. 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.70, 
52.11, 51.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки лица и 
шпедиција, посредување, застапување, реекспорт, про-
дажба на стоки од консигнациони складови. 

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

Управител е Свиланка Миташевска без огранучува-
ње. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 389/98. 
(10917) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
393/98, на регистарска влошка бр. 03001127-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на Дру-
штвото за трговија и услуги „КРИСТАЛ" увоз-извоз, 
јтд, ул. „Тошо Арсов" бр. 44, Штип. 

Седиште: ул. „Тошо Арсов" бр. 44, Штип. 
Основачи: Петре Јанев и Драгица Јанева. 
Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.2/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52,21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешно трговското работење, ко-
мисиона продажба на стоки од увоз. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските на друштвото 
содружниците одговараат лично и неограничени соли-
дарно со целиот имот. 

Петре Јанев, управител со неограничени овластува-
ња кој е и застапник во надворешно трговското рабо» -
тење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 393/98. 
(10918) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
397/98, на регистарска влошка бр. 1-14182-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Приватна здрав-
ствена организација, ординација по општа медицина 
„ПРИМ ДР САМАРЏИСКИ" п.о. ул. „Пиринска" бр. 
75, локал 1, Штип. 

Основач: Борислав Самарџиев. 
Дејности: 13012, 130120. 
Одговорност•, неограничени овластувања, потполна 

одговорност. 
Лице овластено за застапување со неограничени 

овластувања е Борислав Самарџиев. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 397/98. 

(10919) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
х 410/98, на регистарска влошка бр. 03001144-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав-
ното трговско друштво за трговија и услуги „АЛЕК-
САНДРА" увоз-извоз, ул. „Штавица" бр. 33, Проби-
штип. 

Содружници: Зоран Пеншов од Пробиштип и Сил-
вана Пеншова од Пробиштип. 

Дејности: 36.2, 36.22, 36.63, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25 , 51.3, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45 , 51.47, 51.5 , 51.53 , 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 52.52/1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 
52.42,. 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47 , 52.48 , 52.5 , 52.50, 52.6, 52.62, 52.63 , 60, 
60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 36.2, 36.22, 15.5, 15.51, 
15.52, 15.9, 15.98, 15.98/1, 15-98/2, 22.3, 22.31, 50.3, 
50.30, 50.31, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/3, 50.40/4, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 74.40, 92.33, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните држави 
реекспорт, консигнација, застапување, меѓународен 
превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

Друштвото одговара во свое име.и за своја сметка, 
солидарно со целиот имот. 

Управител е Зоран Пеншов. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 410/98. 

(10920) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
369/98, на регистарска влошка бр. 03001103-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец 
поединец Орце Гане Трајковски тп ул. „Миро Барага" 
бр. 266, Пробиштип. 

Основач и овластено лице е Орце Триковски од 
Пробиштип. 

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.45, 52.45, 52.47. 

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара 
со целиот имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 369/98. 
(10921) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
391/98, на регистарска влошка бр. 03001125-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар, уписот на Трговец 
поединец Иле Горѓи Панов тп, 3летово. 

Основач и овластено лице е Иле Панов од Злетово. 
Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47. 
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Истапува во свое име и за своја сметка, одговара 
со целиот имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег, бр. 391/98. 
(10922) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр, 
390/98, на регистарска влошка 03001124-6-06-000, го за-
пиша во трговскиот регистар упис на Трговец поеди-
нец Кире Блаже Костадиновски тп ул. „Острец" бр. 
38, Делчево. 

Трговецот поединец е основан со пријава за основа-
ње бр. 01/98, 14.05.1998, год., а основач е,Кире Блажо 
Костадиновски од Делчево. 

Дејности; 60.24, превоз за стоки во друмскиот соо-
браќај. ч 

Во правнио*т промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за сторените обврски одговара лично, со целиот имот. 

Кире Блаже Костадиновски е овластен потписник 
на фирмата. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 390/98. 
(10923) 

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

Управител на друштвото е Иљо Цонев со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 402/98. 
(10927) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
400/98, на регистарска влошка бр. 1-14183-0, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Приватна здрав-
ствена организација, ординација по општа медицна 
„Д-Р ЉУПЧО ЈАНДРЕСКИ" п.6. ул. „Кочо Рацин" 
бр. 5, Виница. 

Основач: Љупчо Јандрески од Виница. 
Дејности: 85.12. 
Одговорност: неограничени овластувања, потполна 

одговорност. 
Лице овластено за застапување без ограничување е 

Љупчо Јандрески. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 400/98. 

(10924) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

398/98, на регистарска влошка бр. 03001132-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец 
поединец Миле Киро Влахов тп ул. „Јанко Цветинов" 
бр. 54, Отру мица. 

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12. 
Сопственик е Миле Влахов од Отру мица. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за обврските настанати во тој промет одговара со це-
лиот имот. 

Миле Влахов, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 398/98. 

(10926) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
362/98, на регистарска влошка бр. 03001096-06-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец 
поединец Блажо Ристо Јанев, тп с. Мокрино, бр. 128, 
Ново Село. 

Основач: Блажо Јанев. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, со нео-
граничени овластувања, а за обврските настанати во 
тој промет одговара со сите свои средства. 

Блажо Јанев овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 362/98. 

(10928) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
402/98, на регистарска влошка бр. 03001136-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, трговија и услуги „ДАМИ-
ПРОМ" увоз-извоз дооел с. Добрашинци, Отру мица. 
. Дејности: 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 

20.40, 20.51, 20.52, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23 , 01.24, 
01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.93, 15.94, 15.98/ 
1, 15.98/2, 21.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.46, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, застапување, посредување, реекспорт, продажба 
на стоки од консигнациони складови, превоз на стоки 
во меѓународниот сообраќај. 

' Основниот суд во Штип> со решението Трег. бр. 
414/98, на регистарска влошка бр. 03001148-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар, упис на Друштвото 
за производство, трговија и услуги „ЕУРОПАК" увоз-
извоз, дооел, ул. „Младинска" бр. 201, Струмица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 15.32. 15.33, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 26.52, 28.72, 26.74, 28.75, 35.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.20, 50.30/1, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.42, 
51.47, 51.53, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26 , 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10. 71.31, 74.12, 
74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, реекспорт, посредување, застапување, 
продажба на стоки од консигнациони складови, превоз 
на стоки во меѓународниот сообраќај, агенциски услу-
ги на транспорт. 

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

Управител и застапник на друштвото е Ванчо Геор-
гијов. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 414/98. 
(10929) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
413/98, на регистарска влошка бр. 03001147-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за прои-
зводство и трговија „МАРВАС-КОМПАНИ" увоз-из-
воз, дооел с. „Сарај", бр. 84, Струмица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 0.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.10, 19 30 
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20.20, 20.30, 20.40, 26.52, 28.74, 28.75 , 36.11, 45.21, 
45.41, 45.42 , 45.43 , 45.44 , 45.45 , 50.20, 50.30/1, 51.11, 
51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.42, 51.47, 51.53, 51.57, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 50.22, 
60.23, 60.24, 71.10, 71.31, 74.12, 74.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со Бугарија, Грција, реек-
спорт, посредување, застапување, продажба на стоки 
од консигнациони складови, превоз на стоки во меѓу-
народниот сообраќај, агенцски услуги на транспорт. 

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

Управител и застапник на друштвото во надворе-
шно трговскиот промет е Кољо Николов. 

Од Основниот суд во Штип, Треѓ. бр. 413/98. 
(10930) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 121/ 

98 од 14.07.1998 година отвори стечајна постапка над 
должникот Конфекција за спорт и мода „Солидност" 
АД - Прилеп, ул. „Моша Пијаде" бр. 158 - Прилеп, со 
жиро сметка 41100-601-287. 

За стечаен судија е определена Татјана Сусулеска, 
судија на Основниот суд - Прилеп. 

За стечаен управник е именуван Ордан Бунтески, 
дипл. економист од Прилеп, ул. Свети Наум Охрид-
ски" бр. 20а, телефон 23-365. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот, како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги (катастарот) и 
разлачните права на недвижностите што се запишани 
во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена, сме-
тано од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ", да ги *пријават кај стечајниот управник, а во прија-
вата да означат предметот на кој постои разлачното 
право, начинот и основата на засновање на тоа право, 
како и обезбеденото побарување. 

Се закажуваат рочишта, и тоа: Собир на доверители 
за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште), и собрание на доверители (извеш-
тајно рочиште) за ден 21.09.1998 година во 10,00 часот 
со судница голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

" Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 14.07.1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (13141) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението 
Ст. бр. 535/97 од 13.03.1998 година е отворена стечајна 
постапка спрема должникот 1111 „Контра" од Охрид, 
ул. „Момчило Јорданоски" бр. 129. 

За стечаен судија се определува Зоран Ковачески, 
судија во Основниот суд во Охрид. 

За стечаен управник се одредува Спиро Тодороски 
од Охрид, ул. „Васил Главинов" бб. 

Се •повикуваат сите доверители на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 

од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на ден 2.X.1998 година со почеток во 12,00 
часот во Основниот суд во Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (13142) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1101/96 од 19.Ш.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПУП „ДЕЕС" 
од Скопје, ул. „Лука Геров" бр. 27. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
од Скопје, ул. „Л>уба Петровиќ" бр. 8, телефон 617-
547. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 7.1Х.1998 година во 11,00 часот соба број 
46 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13144) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1014/97 од 07.07.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над Претпријатието за произ-
водство, промет и услуги, увоз-извоз „Ј1ЕНИТ" од 
Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 14/119, жиро сметка 
40100-601-159144. 

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

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (13147) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решени-
ето Ст.бр.101/97 од 25.06.1998 година се одобрува пред-
логот за присилно порамнување склучен помеѓу дове-
рителите и должникот ОП „Напредок" од Гостивар. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им 
се исплати во висина од 50% со рок на исплата од една 
година со камата. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13191) 

Во огласот за стечај бр. 10682, објавен во „Службен 
весник на РМ" бр.26 од 12 јуни 1998 година, на стр. 
1576, во вториот ред наместо: „Ст.бр.2618/97" треба да 
стои: „Ст.бр.2638/97". 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ЗИК „Ви-
ноЈ*уг" АДМС - Гевгелија објавува дека Комисијата на 
Владата на Република Македонија за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, на седни-
цата одржана на 29.06.1998 година донесе решение за 
давање на согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација на: 

1. ЗИК „Винојуг" АДМС - Гевгелија со решение бр. 
15-230/53 од 6.07.1998 година. 

2. ДОО „Винојуг-Миравци" - Гевгелија со решение 
бр. 15-230/28 од 7.07.1998 година. 

3. ДОО „Живинарска фарма" - Гевгелија со реше-
ние бр. 15-230/129 од 7.07.1998 година. 
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4. ДОО „Оранжерии" - Гевгелија со решение бр. 
15-230/130 од 7.07.1998 година. 

5. ДОО „Винојуг-Боп>родица" - Гевгелија со реше-
ние бр. 15-230/15 од 7.07.1998 година. 

6. ДОО „Винојуг-Моин" - Гевгелија со решение бр. 
15-230/127 од 7.07.1998 година. 

Во согласност Одлуката на Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал, заради 
што 

О Б Ј А В У В А 

Дека се донесени одлуки за отпочнување на постап-
ките за трансформација на: 

1. ЗИК „Винојуг" АДМС - Гевгелија со Одлука на 
Управниот одбор на Агенцијата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал бр. 02-2900/1 од 29.06.1998 година се 
трансформира со статусна промена-поделба на 3 (три) 
нови правни субјекти и тоа: АД „Зора", АД „Пипера-
на", АД „Деловен центар" Винојуг преку моделот -
продажба на идеален дел од претпријатието во комби-
нација со претворање на побарувањата на доверителите 
во траен влог. 

2. ДОО „Винојуг-Миравци" - Гевгелија, согласно 
Одлуката на Уп*равниот одбор на Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал бр. 02-2899/1 од 29.06.1998 
година се трансформира со статусна промена - поде$лба 
на 4 (четири) нови правни субјекти и тоа: АД „Винојуг" 
- Гевгелија, АД „Винојуг-амбалажа", АД „Дојран", АД 
„Миравци", преку моделот продажба на идеален дел на 
претпријатието во комбинација со претворање на поба-
рувањата на доверителите во траен влог. 

3. ДОО „Живинарска фарма" - Гевгелија, согласно 
Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на Репу-
блика Македонија за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал бр. 02-2903/1 од 29.06.1998 
година се трансформира преку моделот - продажба на 
идеален дел на претпријатието во комбинација со пре-
творање на побарувањата на доверителите во траен 
влог. 

4. ДОО „Оранжерии" - Гевгелија, согласно Одлу-
ката на Управниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал бр. 02-2904/1 од 29.06.1998 година 
се трансформира преку моделот - продажба на идеален 
дел на претпријатието во комбинација со претворање 
на побарувањата на доверителите во траен влог. 

5. ДОО „Винојуг - Богородица" - Гевгелија, со-
гласно Одлуката на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал бр. 02-2901/1 од 
29.06.1998 година се трансформира преку моделот -
продажба на идеален дел на претпријатието во комби-
нација со претворање на побарувањата на доверителите 
во траен влог. 

6. ДОО „Винојуг-Моин" - Гевгелија, согласно Одлу-
ката на Управниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал бр. 02-2902/1 од 29.06.1998 година 
се трансформира преку моделот - продажба на идеален 
дел на претпријатието во комбинација со претворање 
на побарувањата на доверителите во траен влог. 

Сите заинтересирани домашни и правни лица можат 
да се запознаат со содржината на одлуките преку непо-
среден увид во деловните простории на ЗИК „Винојуг" 
АДМС - Гевгелија, на улица „Индустриска" бб_, во време 
од 07 до 14 часот. . 

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори, на својата седница одржана на 10.07.1998 година 

донесе ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 
1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 

20 парчиња, се утврдува, како што следува: 
Вид на цигари малопродажна цена (денари) 

Бос лајте 85 мм бокс 35,00 
2. Оваа одлука ќе се применува од 01.08.1998 година. 

Одбор на директори 
Претседател, 

Страшо Нелковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1039. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за зголемување на вработувањето . . 1937 

1040. Закон за Сојузот на борците од Народноо-
слободителната и Антифашистичката 
војна на Македонија 1937 

1041. Програма за одбележување годишнини на 
значајни настани и истакнати личности во 
1998 година 1938 

1042. Одлука за доделување на дизел гориво за 
изградба на Хидросистемот „Лисиче" во 
Велес 1939 

1043. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на ЈП за стопанисување со па-
сишта-Скопје 1939 

1044. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјодел-
ството - Битола 1939 

1045. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за водите 1939 

1046. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Јавното водостопанско прет-
пријатие „Водостопанство на Македонија" 
-Скопје 1940 

1047. Решение за назначување советник на се-
кретарот на Секретаријатот за информа-
ции 1940 

1048. Решение за повторно назначување помош-
ник на министерот за наука 1940 

1049. Решение за именување главен републички 
инспектор за земјоделство 1940 

1050. Решение за именување главен републички 
инспектор за шумарство 1941 

1051. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Ма-
кедонија 1941 

1052. Решение за разрешување од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за санација на 
банка 1941 

1053. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1941 

1054. Правилник за формата, содржината и на-
чин на издавање на службената легитима-
ција на инспекторот за контрола на буџет и 
за јавни набавки 1941 
Меѓународни договори-додаток 1-84 
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