
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 24 април 1998 
Скопје 

Број 19 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

513. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот на орга-

ните на управата, а во врска со точка 1, дел III од 
Одлуката за организација и делокруг на работата на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија, ја донесувам следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 

I 
Катерина Коцевска, се разрешува од функцијата со-

ветник на Претседателот на Република Македонија за 
образование, наука и култура, на нејзино барање. 

II 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 04-306/2 Претседател 
17 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје КИР0 Глигоров, с.р. 
514. — 

Врз основа на член 13 од Законот за државната 
ревизија („Службен весник на Република Македонија" 
број 65/97), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА 

ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

1. За главен државен ревизор на Државниот завод 
за ревизија, се избираат: 

Антонио Вељанов, дипл-економист - директор на 
Дирекцијата за економско-финансиска ревизија во За-
водот за платен промет - Централа Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бо 07 1602/1 Претседател 

14 април 1998 година на Собранието на Република 
Скопје ^ Македонка, 3 Тито Петковски, с.р. 

515. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Јавното 

обвинителство („Службен весник на Република Маке-
донија" број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на 
Република Македонка, на седницата одржана на 14 
април 1998 година, донесе * 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА 

ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

1. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-
телство Кичево, се именува 

Костадин Кизов, судија во Основниот суд - Кичево. 

2. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-
телство - Прилеп се именува 

Томе Неделкоски, БД основен јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство - Прилеп. 

3. За јавен обвинител на Основното јавно обвини-
телство - Струмица, се именува 

Лидија Георгиева, БД основен јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство - Струмица. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1601/1 Претседател 
14 април 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

516. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Јавното 

обвинителство на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" број 80/92,19/93,9/94 
и 9/96), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА 

ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 
1. За заменици на основниот јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство - Велес, се именуваат: 
Славица Темеловска, стручен соработник во Ос-

новното јавно обвинителство - Велес и 
Ивица Ефремов, стручен соработник во Основниот 

суд - Велес. 
2. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство - Дебар, се именува 
Петко Василевски, стручен соработник во Основ-

ниот суд - Дебар. 
3. За заменик на Основниот јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство - Куманово, се име-
нува 

Драган Арсовски, стручен соработник во Основното 
јавно обвинителство - Куманово. 

4. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство - Кавадарци, се именува 

Митко Атанасовски, републички инспектор за труд 
во Министерството за труд и социјална политика - од-
деление Кавадарци. 

5. За заменици на основниот јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство - Скопје, се именуваат: 

Коле Штерјев, стручен соработник во Вишото јавно 
обвинителство - Скопје и 

Гордана Гешкоска, стручен соработник во Основ-
ното јавно обвинителство - Скопје. 

6. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство - Кочани, се именува 

Серафим Јанев, виш самостоен стручен референт за 
правни работи во АД за осигурување и реосигурување 
„Македонија" - филијала Кочани. 

7. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство - Радовиш, се именува 

Душко Манев, адвокат во Радовиш. 



Стр. 1022 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА " - ̂ -ф Ш април 1998 

8. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство - Свети Николе, се име-
нува 

Стево Митевски, адвокат во Свети Николе. 
9. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство - Штип, се именува 
Методи Иванов, стручен соработник во Вишото 

јавно обвинителство - Штип. 
10. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство - Кичево, се именува 
Манка Јаневска, началник во Владата на Република 

Македонија, Служба за заеднички и општи работи -
Кичево. 

11. За заменик на основниот јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство - Прилеп, се именува 

Мимоза Мрмеска, стручен соработник во Основ-
ниот суд - Прилеп. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува 
љето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1600/1 Претседател 
14 април 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

517. ~ ~ 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
13.04.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 

1. На Јавното претпријатие за поштенски сообраќај 
„МАКЕДОНСКА ПОШТА" се дава концесија за 
вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДМ. 
4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концесијата. 
5. Во името на Владата на Република Македонија 

договорот ќе го потпише Министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Број 23-787/3 
13 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 
1. На Претпријатието за производство, промет и 

услуги во земјата и во странство „УЛТРАНЕТ" Д.О.О. 
- Скопје се дава концесија за вршење на јавна телеко-
муникациска услуга за пренос на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДЕМ. 
4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концепата . 
5. Во името на Владата на Република Македонија 

договорот ќе го потпише Министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Бр.23-787/2 _ _ 
13 .април 1998 година Претседател на Владата 

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

518. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93) ,член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 46 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 13.04.1998 година, донесе 

519. 
Врз основа на член 112 од Законот за концеада 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 

РМ" бр. 33/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
13.04.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЖКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 
L На Д.О.О. „МАКПЕТРОЛ - ТЕАС" - Скопје се 

дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска 
услуга за пренос на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30,000 ДМ. 
4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концепата. 
5. Во името на Владата на Република Македонија 

договорот ќе го потпише Министерот за сообраќај и 
врски. 

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

Бр 23 787/1 Претседател на Владата 
13 април 1998 година Република Македонија, 

Скопје ' Бранко Црвенковски, с.р. 
520. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата еа Република Македо-
нија на седницата одржана на 13 април 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА БЕРЗАНСКИ НАДОМЕСТОК 
ЗА УСЛУГИ ПРИ ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ПРОМЕТОТ 

ЗА 19Ш ГОДИНА 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на берзански надоме-
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оток за услуги при посредување во прометот за 1998 
година, донесена на седницата на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-
-Берза" - п.о. Скопје, донесена на 15 јануари 1998 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-464/2 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

521. 
Врз основа на член 2, став 2 и член 132, став 1 од 

Законот за социјална заштита („Службен весник на 
РМ" бр. 50/97) 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 13 
април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВНИТЕ УСТА-

НОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува мрежата на јавните уста-

нови за социјална заштита. 
Член 2 

Продолжуваат да работат како јавни установи за 
социјална заштита: 

1. Републичкиот завод за унапредување на социјал-
ните дејности - Скопје, под името: 

- ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје 
2. ЈУ Спецадален завод - Демир Капија 
3. ЈУ Завод за згрижување, воспитание и образова-

ние на деца и младинци „Ранка Милановиќ" - Скопје 
4. ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола 
5. ЈУ Детски дом „11 Октомври" - Скопје 
6. РО за згрижување, воспитание и образование на 

деца и младинци „25 Мај" - Скопје* под името: 
- Јавна установа за згрижување деца со воспитно-

социјални проблеми - Скопје 
7. ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -

Скопје 
8. ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања 

Банско Струмица 
9. ЈУ Геронтолошки центар „13 Ноември" Оддел 

„Мајка Тереза" - Скопје. 
10. ЈУ Дом за стари лица „Киро Крстески Платник" 

- Прилеп 
11. ЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер" - Битола; и 
12. ЈУ Дом за стари лица „Зафир Сајто" - Куманово. 

Член 3 
Заради вршење работи од социјална заштита, про-

должуваат со работа следните центри за социјална ра-
бота: 

1. Центар за социјална работа - Берово, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Берово, со надлежност за подрачјата на општините: 
Берово и Пехчево; 

2. Центар за социјална работа - Битола, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Битола, со надлежност за подрачјата на општините: 
Битола, Бач, Бистрица, Новаци, Старавина, Могила, 
Кукуречани, Цапари и Добрушево; 

3. Центар за социјална работа - Македонски Брод, 
под името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Македонски Брод, со надлежност за подрачјата на опш-
тините: Македонски Брод, Самоков и Плашица; 

4. ЈУ Центар за социјална работа Валандово; 
5. Центар за социјална работа - Виница, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Виница, со надлежност за подрачјата на општините: 
Виница и Блатец; 

6. Центар за социјална работа - Гевгелија, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Гевгелија, со надлежност за подрачјата на општините: 
Гевгелија, Миравци, Богданци и Стар Дојран; 

7. Центар за социјална работа - Гостивар, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Гостивар, со надлежност за подрачјата на општините: 
Гостивар, Неготино - Полошко, Врапчиште, Ростуша, 
Маврови Анови, Долна Бањица, Србиново и Вруток; 

8. Центар за социјална работа - Дебар, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Дебар, со надлежност за подрачјата на општините: Де-
бар и Центар Жупа; 

9. Центар за социјална работа - Делчево, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Делчево, со надлежност за подрачјата на општините: 
Делчево и Македонска Каменица; 

10. Центар за социјална работа - Демир Хисар, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Демир Хисар, со надлежност за подрачјата на општи-
ните: Демир Хисар и Сопотница; 

11. Центар за социјална работа - Кавадарци, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Кавадарци, со надлежност за подрачјата на општините: 
Кавадарци, Конопиште и Росоман; 

12. Центар за социјална работа - Кичево, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Кичево, со надлежност за подрачјата на општините: 
Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица и Зајас; 

13. Центар за социјална работа - Кочани, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Кочани, со надлежност за подрачјата на општините: 
Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци и Оризари; 

14. ЈУ Центар за социјална работа - Кратово; 
15. Центар за социјална работа - Крива Паланка, 

под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Крива Паланка, со надлежност за подрачјата на општи-
ните: Крива Паланка и Ранковце; 

16. Центар за социјална работа - Крушево, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Крушево, со надлежност за подрачјата на општините: 
Крушево и Житоше; 

17. Центар за социјална работа - Куманово, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Куманово, со надлежност за подрачјата на општините: 
Куманово, Липково, Орашац, Клечевце и Старо Нап-
ричане; 

18. Центар за социјална работа - Неготино, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Неготино, со надлежност за подрачјата на општините: 
Неготино и Демир Капија; 

19. Центар за социјална работа - Охрид, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Охрид, со надлежност за подрачјата на општините: 
Охрид, Белчишта, Корел и Мешеиџгга; 
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20. Центар за социјална работа - Прилеп, под 
името: 
к - ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Прилеп, со надлежност за подрачјата на општините: 
Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштакк и Вито-
лиште; 

21. Центар за социјална работа - Пробиштип, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Пробиштип, со надлежност за подрачјата на општи-
ните: Пробиштиц и Злетово; 

22. Центар за социјална работа - Радовиш, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Радовиш, со надлежност за подрачјата на општините: 
Радовиш, Конче и Подареш; 

23. ЈУ Центар за социјална работа - Ресен; 
24. Центар за социјална работа - Свети Николе, под 

името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Свети Николе, со надлежност за подрачјата на општи-
ните: Свети Николе и Лозово; 

25. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
на град Скопје, со надлежност за подрачјата на општи-
ните: Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, 
Зелениково, Петровец, Центар, Чаир, Шуто Оризари, 
Арачиново, Студеничани, Сопиште, Сарај, Илинден, 
Кондово и Чучер - Сандево; 

26. Центар за социјална работа - Струмица, под 
името: 

- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -
Струмица, со надлежност за подрачјата на општините: 
Струмица, Ново Село, Васил ево, Босилово, Куклиш и 
Муртино; 

27. Центар за социјална работа - Струга, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Струга, со надлежност за подрачјата на општините: 
Струга, Луково, Делогожди, Лабу ништа, Велешта и 
Венчани; 

28. Центар за социјална работа - Тетово, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Тетово, со надлежност за подрачјата на општините: 
Тетово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, Камерне , Бо-
говиње, Шипковица, Желино, Јегуновце и Вратница; 

29. Центар за социјална работа - Велес, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Велес, со надлежност за подрачјата на општините: Ве-
лес, Богомила, Градско, Чашка и Извор; и 

30. Центар за социјална работа - Штип, под името: 
- ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -

Штип, со надлежност за подрачјата на општините: 
Штип и Карбинци. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-858/1 Претседател на Владата 
13 април 1998 година на Република Македонија, 
- Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„КАРПОШ ПРЕДИЛНИЦА" - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 32,19% од вкупната вредност на капиталот 

што претставува износ од 1.658.816 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши преку 
Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр.23-1085/11 
13 април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

523. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - ПРЕДИВА" - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.892.795 ДЕМ, денарска 
противредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува £о сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1085/9 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

524» 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр.37/96) и член 46, став 3 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 Македонка на 
седницата одржана на 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„КАРПОШ КОНФЕКЦИЈА Р А Н К О В Ц Е - КРИВА 

ПАЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 5,39% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 25.359 ДЕМ, денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 



24 април 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 1025 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-1085/13 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

525. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА Н А ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„КАРПОШ ОДРЖУВАЊЕ" - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 26,95 од вкупната вредност на капиталот што 
претставува износ од 44.561 ДЕМ , денарска против-
вредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

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

Бр. 23-1085/12 
13 април 1998 година 

Скопје 

526. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 Македонка на 
седницата одржана на 13 април 1998 година,-донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

РЖ „СКОПЈЕ - СУРОВИНА" Д.О.О. СКОПЈЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од.30,71% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 32.290 ДЕМ., денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

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

Бр 23 1085/16 Претседател на Владата 
13 април 1998 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска с.р. 

527. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„КАРПОШ КОНФЕКЦИЈА КРИВА ПАЛАНКА"-

КРИВА ПАЛАНКА 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 34,94% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 413.200 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1085/15 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
528. ' — ~ 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„КАРПОШ ГАЛАНТЕРИЈА" - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 13,48% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 289.783 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. ^ ^ 

Продажбата на државниот капитал да се изврши 
преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија ^ 2085/14 Претседател на Владата 

13 април 1998 година Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

529* ~ ~ 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„МАКЕДОНКА - ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД И 

ТРГОВИЈА" - ШТИП 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 1,13% од вкупната вредност на капиталот 
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што претставува износ од 35.307 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 

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

Бр 23 1085/2 Претседател на Владата 
13 април 1998 година ™ Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
530. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„МАКЕДОНКА - ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА" -

ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 168.865 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија ^ ^ ^ Претседател на Владата 

13 април 1998 година « а Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

531. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - РОС" - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 74.781 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 234085/4 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

532. ~ 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - ЕНЕР1ЕТИКА<МПТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 275.144 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-1085/5 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
533. " 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - ПОСТЕЛНИНА*4 - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 276.400 ДЕМ , денарска про-
тиввредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1085/6 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
„КАРПОШ ТКАЈАЧНИЦА" - КРИВА ПАЛАНКА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 26,88% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 3.567.898 ДЕМ , денарска 
противвредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1085/10 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
537. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 13 април 
1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „ПРЕДАВАТЕЛЕН ПУНКТ" (АН-
ТЕНСКИ СТОЛБ СО КУКИЧКА ЗА ОПРЕМА), 
ШТО ТРЕБА ДА СЈЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ВА-

СИЛЕВО 
1. Со оваа Одлука се определуваат услови за градба 

на објектот „Предавателен пункт" (антенски столб со 
кукичка за опрема), што ќе се гради во општината 
Васил ево, КО „Сушево", м.в. „Дургут", на КП бр. 3 со 
површина 4033189 м2, од која се пренаменуват 200 м2 за 
изградба на објектот, катастарска култура шума 6 
класа, земјиште сопственост на Р. Македонија-сегашен 
корисник шумско стопанство „Беласица", а инвеститор 
е Центар за радио новинско издавачка дејност „Струми-
ца" од Струмица и се определува земјиштето кое му 
припаѓа на објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
лог-ситуација во М 1:200, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

534. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - ЏИНС" - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 1.163.126 ДЕМ , денарска 
противвредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-1085/7 Претседател на Владата 
13 април 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
535. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 Македонка на 
седницата одржана на 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

„МАКЕДОНКА - ТКАЕНИНИ" - ШТИП 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 17,03% од вкупната вредност на капиталот итп 
претставува износ од 2.520.534 ДЕМ , денарска против-
вредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност а.д. 
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-1085/8 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

536. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/%) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

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

Број 23-1013/1 
13 април 1998 година 

Скопје 
538. 

Врз основа на член 15 од Законот за користење на 
воздухопловните пристаништа („Службен весник на 
СРМ"бр.47/73 и 38/90) и член 46, став 3 од Законот за 
Владатамна Република Македонија („Службен весник 
на СРМ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр.63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 13 април 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 

ЛЕНДИНГ И АТС УСЛУГИ 
Член 1 

Во Одлуката за определување на висина на надоме-
стокот за лендинг и АТС услуги („Службен весник на 



Стр. 1028 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА " - ̂ -ф Ш април 1998 

РМ", број 25/96) во членот 2 точка 4, по алинеја 5 се 
додава нова алинеја 6 која гласи: 

„ - странски воени воздухоплови кога извршуваат 
задачи за потребите на одбраната на Република Маке-
донија." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-981/1 
13. април 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

539. 
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 13 април 1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 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 Собрани-
ето на Република Македонија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници; магнетни или оптички чи-
тачи, машини за преснимување 

847150 

и машини за обработка на пода-
тоци, неспомнати или ̂ опфа-
тени на друго место: 
- Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. подбро-
еви 847141 и 847149, кои содр-
жат или не содржат во исто ку-
ќнине една или две од следниве 
единици: мемориски единици, 
влезни единици, излезни еди-
ници: 

8528 

8471509000 --Друго 
а) Персонални сметачи-компју-
тери Compaq Deskpro 2000 DT 
R 5200 ХМ 2.1 

847160 - Влезни или излезни единици, 
што содржат или не содржат 
мемориска единици во исто ку-
ќнине: 

8471604000 Печатари 
а) Ласерски печатари HP GL 

Приемни апарати за телеви-
зија, со или без вграден ради-
одифузен приемник или со апа-
рати за снимање или репродук-
ција на звук или слика; видеа 
монитори и видео-проектори: 

5 парчиња 

1 2 3 4 

- Приемни апарати за телеви-
зија, со или без вграден ради-
одифузен приемник или со апа-
рати за снимање или репродук-
ција на звук или слика: 

8528210000 —Во боја 
а) Колор монитор 5 парчиња 

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

Бр 23-1029/1 Претседател на Владата 
13 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 

540. ~ ~ 
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 13 април 1998 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 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: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8526 Радари, помошни уреди за ра-
дионавигација и уреди за ради-
одалечинско управување 
- - Помошни уреди за радиона-
вигација 

8526911900 Друго 
а) Локалајзер 

852691 

1 комплет 

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

Бр.23-1027/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

541. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 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 седмицата одржана на 13 
Април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 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 
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увезе без плакање царина, а за потребите на Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа; 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

9401 Седишта (освен оние од тар. 
број 9402), вклучувајќи ги и 
оние што можат да се претво-
рат во легла, и нивни делови: 

940130 - Обртни седишта со дотеру-
вање на променлива висина: 

94013010 --Тапацирана со наслони за грб 
и со тркалца или лизгало 130 парчиња 

9401309000 - Друго 40 парчиња 
- Други седишта, со дрвени же-
лети 

9401610000 - Тапацирана 240 парчиња 
9401690000 - Други 40 парчиња 

- Други седишта, со метални 
скелети 

9401710000 - Тапацирана 230 парчиња 
9401790000 - Други 40 парчиња -

9403 Друг мебел 
и негови де-
лови 
940330 - Дрвен канцелариски мебел: 

- Со висина до 80 см: 
9403301100 - Работни маси 

а) бира конференциски маси, 
клуб маси 250 парчиња 

9403301900 - Друго 
а) агли и други елементи 80 парчиња 
- Со висина над 80 см 

9403309100 — Ормани за картотека и други 
ормани со фиоки 180 парчиња 

9403309900 - Друго 20 парчиња 
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 Црвенковски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8526 Радари, помошни уреди за ра-
дионавигација и уреди за ради-
одалечинско управување 

1 2 3 4 

852691 - Помошни уреди за радиона-

8526911900 — Друго 
а) Систем БОР -431 
б) Систем ДМБ-FSD-45 

1 комплет 
2 комплета 

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

Бр. 23-1026/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

543. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 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 13 
април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 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 Владата на 
Република Македонија - Служба за општи и заеднички 
работи и тоа; 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

Бр. 23-1053/1 
13 април 1998 година 

Скопје 
542« 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 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 Македонка на седницата одржана на 13 
април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 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; 

8418 Воздушни или вакум пумпи, 
воздушни или гасни компре-
сори и вентилатор̂ , велтилаци-
они или рециркулациони от-
странувани на мирис со вграден 
вентилатор, вклучувајќи ги 
оние опремени со филтри: 

841430 - Компресори за разладни 
уреди: 

8414309100 — Херметички или полухерме-
тички 
а) Компресор тап NSW -1602 2 парчиња 

8418 Фрижидери, замрзнувачи и 
други уреди за ладење или 
замрзнување, електрични или 
други; топлотни пумпи, освен 
уредите за климатизација од 
тар. број 8415: 

841899 -Друго: 
8418991000 — Евапоратори и конденза-

т а , освен оние за фрижидери 
за домаќинство 
а) Кондензат^ тип WSW-86570 2 парчиња 
б) Евапоратор, тип WSW-68460 . 1 парче 

8537 Табли, плочи, пултови, маси, 
ормани и други основи, опре-
мени со ра или повеќе произ-
води од тар. број 8535 или 8536,-
за електрично управување или 
разведување на електрична 
струја, вклучувајќи ги оние со 
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1 2 3 4 

вградени инструменти на апа-
рати од Глава 90, и нумеричко 
управувани апарати, освен ко-
мутационите апарати од тар. 
број 8517: 

853710 -За напон до 1000 V: 
8537109100 — Управувани (контролери) со 

програмирано меморија 
а) Командна табла тип PCS 1 парче 

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

Бр. 23-1028/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

544. 
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 Македонка" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 
април 1998 година, донесе 

РК 111 КНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ 

ОДБОР НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" -
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

1. За член на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и 
Методиј" - Македонска Каменица се именува Вера До-
сева, дипл. економист, вработена во РОЦ „Саса" - Ма-
кедонска Каменица. 

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

Бр. 17-57/2 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

545. 
Врз основа на член 158 став 3 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 Македонка, на седницата одр-
жана на 6 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Михајло Маневски, досегашен 
советник во Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-599/2 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

546, 
Врз основа на член 162 став 1 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/ 
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 Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
1. За членови на Управниот одбор на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 
се именуваат: 

- Ѓорѓи Атанасов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

- Исмаилакн Исламоски, доктор на медицина, вра-
ботен во ЈЗО Медицински центар „Борка Талески" -
Прилеп - Здравствена амбуланта е. Костинци 

- Ристо Масев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

- Ќемал Мусли, дипл. социолог, вработен во Мини-
стерството за труд и социјална политика - Одделение за 
општествена заштита на децата - Скопје 

- Матеја Петрески, претседател на Сојузот на инва-
лидски пензионери на Македонија 

- Драгољуб Поповиќ, пратеник во Собранието на 
Република Македонија 

- Васко Поповски, претседател на Градскиот сојуз и 
општинските здруженија на пензионерите - Скопје 

- Крсто Цанев, претседател на Сојузот на инвалиди 
на трудот на Македонија 

- Ратко Чадиевски, зам. генерален директор на АД 
Пивара „Скопје" - Скопје 

2. Со именувањето на членовите на Управниот од-
бор на досегашните членови им престанува мандатот. 

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

Бр. 17-640/2 Претседател на Владата 
6 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
547. ~ 

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 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Борис Ивановски од должноста по-

мошник на директорот на Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија -
Сектор за угостителство, на негово барање. 

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

Бр. 17-852/2 Претседател на Владата 
6 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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548. 
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 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство, за 

трговска политика, сметано од 1 април 1998 година, се 
назначува Светлана Јаневска, досегашен самостоен со-
ветник во Министерството за стопанство. 

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

Бр. 17-904/2 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

Бр. 17-905/2 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

Бр. 17-906И 
в април 1998 година 

Скопје 

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

551. 
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 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. Се разрешува Оливера Цветановска од должноста 

советник на министерот за стопанство, за економски и 
финансиски прашања, поради назначување на друга 
должност, заклучно со 31 март 1998 година. 

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

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

549. 
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 6 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За помошник на министерот за стопанство за те-

ковни трговски прашања, сметано од 1 април 1998 го-
дина, се назначува Петар Мирчевска, досегашен по-
мошник на министерот за стопанство, за цени. 

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

Бр. 17-907/2 
6 април 1998 година 

Скопје 
552. 

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 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. Се разрешува Петар Мирчевска од должноста 

помошник на министерот за стопанство за цени, поради 
назначување на друга должност, заклучно со 31 март 
1998 година. 

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

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

550. 
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 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За помошник на министерот за стопанство, за 

трговска соработка, сметано од 1 април 1998 година се 
назначува Оливера Цветановска, досегашен советник 
на министерот за стопанство, за економски и финанси-
ски прашања. 

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

Бр. 17-908/2 
6 април 1998 година 

Скопје 
553. 

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 Македонка" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство, за 

трговска соработка - билатерала, сметано од 1 април 
1998 година се назначува Петар Митков, досегашен ре-
публички пазарен инспектор во Министерството за сто-
панство. 

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

Бр. 17-910/2 
6 април 1998 година. 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонка, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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554. 
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 6 април 1998 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство, за 

трговска соработка - мултилатерала, сметано од 1 
април 1998 година, се назначува Даринка Пановска, 
досегашен самостоен советник во Министерството за 
стопанство. 

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

Бр. 17-911/2 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

555. 
Врз основа на член 4 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 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 6 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО -БИТОЛА 
1. За директор на Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството - Битола се именува м=р 
Трајан Дојчинова^, началник на Одделението за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство - Битола при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

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

Бр. 17-983/2 „ _ 
6 април 1998 година Претседател на Владата 

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

556. 
Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАР-

СТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
1. Ристо Танасковски, советник на министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство повторно се 
назначува на истата должност. 

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

Бр. 17-984/2 Претседател на Владата 
6 април 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 
557. — 

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 
април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАР-

СТВО 
1. Се разрешува Иван Табаковски од должноста ди-

ректор на Републичката управа за ветеринарство во 
состав на Министерството за земјоделство, 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". 

Бр. 17-985/2 Претседател на Владата 
6 април 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

558. 
Врз основа на член 91 од Законот за вработување и 

осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 37/ 
97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонка" бр. 63/ 
94) и член 12 од Статутот на Заводот за вработување 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 10/98), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 6 април 1998 го-
дина, донесе 

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

1. За директор на Заводот за вработување на Репу-
блика Македонија се именува Николина Цветковска, 
дипл. економист, досегашен директор на Републичкиот 

' завод за вработување. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1015/1 Претседател на Владата 
6 април 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

559. ~ 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96) и чле .н 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 седни-
цата одржана на 6 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

претпријатие за стопанисувана со пасишта - Скопје се 
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именува Симеон Ристоски, шеф на Отсекот за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство Тетово при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

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

Бр. 17-1016/1 „ 
6 април 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е. p. 

560. 
Врз основа на член 14 став 1 и 3 од Законот за 

основање на Јавно претпријатие Македонска радиоди-
фузија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 6/98) 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 април 1998 година, донесе 

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

Бр. 17-1018/1 „ 
6 април 1998 година Претседател на Владата 

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

562. 
Врз основа на член 9 стазЗ од Законот за државната 

статистика („Службен весншГна 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 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 6 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МА-

КЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје се 
именува дипл. инж. Љубиша Ѓорѓевски, директор на 
ООД „Предаватели и врски" при радиодифузното прет-
пријатие Македонска Радио Телевизија - Скопје. 

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

Бр. 17-1017/1 „ 
6 април 1998 година Претседател на Владата 

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

561. 
Врз основа на член 14 став 2 и 3 од Законот за 

основање на Јавно претпријатие Македонска радиоди-
фузија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 6/98) 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 април 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУ-

ЗИЈА - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста заменик на директорот 
на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија -
Скопје се именува Џеват Рамадани, оперативен техно-
лог (проектант) во Технички сектор - Заеднички 
служби - при ХЕК „Југохром" - АД - Јегуновце. 

1. За вршител на должноста директор на Заводот за 
статистика на Република Македонија се именува Дончо 
Герасимовски, досегашен вршител на должноста ди-
ректор 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. 17-1043/1 „ 
6 април 1998 година Претседател на Владата 

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

563. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 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 13 април 1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИ-

ТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПЕРИОД 
АПРИЛ-СЕПТЕМВРИ 1998 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат претпријатијата кај 
кои државниот капитал согласно член 2 од Законот за 
приватизација на државниот капитал ќе биде предмет 
на приватизација во периодот април-септември 1998 го-
дина. 

П 

Приватизација на државниот капитал ќе се врши 
според начинот и постапката утврдени со Уредбата за 
начинот и постапката за продажба и плаќање на акци-
ите и уделите на државниот капитал во претпријати-
јата. 

Ш 

Предмет на продажба на државниот капитал ќе биде 
во следните претпријатија: 
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А) Преструктуираии и трансформирани претпријатија - загубари според посебната програма 

во ДЕМ 

Претпријатие Седиште 
Проценета 

вредност на 
капиталот 

Државен капитал Претпријатие Седиште 
Проценета 

вредност на 
капиталот 

- Износ % 
ЖЕЛЕЗАРНИЦА 

1 РЖ-Скопје "МРТТ" Скопје 746.350 384.627 51,53% 

2 РЖ-Скопје "Фаморд" Скопје 4.317.523 573.682 13,29% 
3 РЖ-Скопје "Огноотпорно" Скопје 1.317.785 577.447 43,82% 
4 РЖ-Скопје "Липтерм" Скопје 255.039 6.862 2,69% 
5 РЖ-Скопје "Демир Хисар" Д.Хисар 1.027.294 299.880 29,19% 
6 РЖ-Скопје "Тане Цалески" Скопје 2.551.451 - 779.555 30,55% 
7 РЖ-Скопје "Тајмиште" Кицево 2.634.056 501.527 19,04% 
"8 РЖ-Скопје "Дамјан Пласт" Радовиш 510.000 216.408 19,28% 
9 РЖ-Скопје "Фиорд" Кавадарци 1.328.540 181.801 13,68% 

МАКЕДОНКА Штип 
10 Предилница Штип 11.1*8.266 1.892.795 17,03% 
11 Ткаенини Штип 14.805.608 2.520.534 17,03% 
12 Џинс Штип 6.832.199 1.163.126 17,03% 
13 Постелнина Штип 1.623.565 276.400 17,03% 
14 Енергетика Штип 1.510.288 257.114 17,03% 
15 РОС Штип 439.263 74.781 17,03% 
16 Транспорт и шпедиција Штип 991.913 168.865 17,03% 
17 Општествен станд.и трговија Штип 3.125.671 35.307 1,13% 

ЗИК "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" 
Три чешми ДОО Штип 4.270.654 4.225.386 98,94% 

18 Три чешми Штип 2.422.126 2.396.452 98,94% 
19 Врсаково Штип 1.848.528 1.828.934 98,94% 

Таринци ДОО Штип 7.587.188 3.131.632 41,08% 
20 Млин - е. Таринци Штип 1.078.984 432.291 40,06% 

21 Фарма-с.Таринци Штип 804.956 329.921 40,99% 
22 Блок А- е. Таринци Штип 1.534.484 586.234 38,20% 
23 Блок Б- е. Таринци Штип 1.539.606 581.484 37,77% 
24 Блок Ц- е. Таринци Штип 1.537.672 583.487 37,97% 
25 1 Мај ДОО Штип 1.169.478 1.008.675 86,25% 
26 Лакавица ДОО Штип 1.292.103 1.219.616 94,39% 
27 Блажо Сандев ДОО Штип 1.392.398 1.164.616 83,64% 
28 Кланица со лад. Штип 2.634.474 А 20Г675 4,58% 
29 Млекара Штип 320.009 11.836 3,70% 
30 Живинарска фармаДОО Штип 8.068.984 881.451 10,93% 
31 Свињарска фарма ДОО Штип 5.873.952 1.345.238 22,90% 
32 Угостителство И трговија Штип 2.002.003 71.686 3,58% 
33 Завод за испитување Штип 45.878 17.630 38,43% 
34 Звезда комерц Штип 39.480 15.819 40,52% 
35 Звезда-ЗППЗ Штип 329.677 305.112 92,55% 
36 Градба ДОО Штип 97.950 26.999 27,56% 
37 Звездакооп ДОО Штип 347.206 128.538 37,02% 
38 ЗЛ ЕТО ВО БАТЕРИИ Пробиштп 11.158.150 8.275.664 75,95% 

ЗИК "СТРУМИЦА" АД Струмица 
39 Агролозар АД Хамзали Струмица 1.789.435 708.587 39,60% 
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40 Оранжерии АД Хамзапи Струмица 
41 Зем стона.комбинСтрумица Струмица 
42 Мапопродаж со угостите™ Струмица 
43 Кланица со ладилник АД Струмица 
44 Конзервна фабрика АД Струмица 
45 Млекара ДОО Струмица 
46 Струмичко поле АД Струмица 
47 Агротранспорт АД Струмица 

ЗАСТАВА ХУД Охрид 
48 Алатница Охрид 
49 Леарница Охрид 
50 АГИ Охрид 
51 Огледала Охрид 
52 Пружини и текстил Д.Хисар 
53 ФРОТИРКА Делчево 

СИЛИКА Гостивар 
54 Алумосиликат Гостивар 
55 Доломит Гостивар 
56 Рудник Чајле ДОО Гостивар 
57 Вардар ДОО Гостивар 
58 Минерал М.Брод 
59 Ремонт Гостивар 
60 САСА М.Каменица 

ПРЕСПАТЕКС Ресен 
61 Ресена ДОО Ресен 
62 Конфекција Ресен Ресен 
63 Крзно Ресен 
64 Преспатекс транс Ресен 
65 Хемиски влакна Ресен 
66 Туристичка населба Отешево Отешево 
67 Преспатекс сервис Ресен 
68 Конфекција Стење Ресен 

БИЛЈАНА Прилеп 
69 Конфекција Прилеп 
70 Ватара Прилеп 
71 Предилница Прилеп 
72 МИКРОН Прилеп 
73 ГАЗЕЛА Скопје 

КАРПОШ К. Паланка 
74 Карпош Ткачница К. Паланка 
75 Одржување К. Паланка 
76 Предилница К.Паланка 
77 Конфекција Ранковци К. Паланка 
78 Г алантерија К.Паланка 
79 Конфекција К.Паланка К.Паланка 
80 ТРЕСКА Скопје 
81 ХЕМТЕКС Скопје 

МЗТ Скопје 
82 МЗТ-Инженеринг ДОО Скопје 
83 МЗТ- Комерц ДОО Скопје 
84 МЗТ-ФАМ ДОО Скопје 
85 МЗТ- Опрема ДОО " Скопје 

7.278.986 2.060.822 28,31% 
1.515.688 991.829 65,44% 
1.306.713 459.550 35,16% 
3.380.040 1.433.388 42,41% 
6.802.719 1.513.847 22,26% 

307.473 162.200 52,76% 
2.392.530 2.293.674 95,87% 

66.964 60.669 90,60% 

3.464.870 859.433 24,80% 
5.266.352 1.699.673 32,27% 

10.383.458 4.110.861 39,59% 
391.485 296.352 37,21% 
456.373 152.675 33,45% 

11.067.241 6.051.163 54,68% 

14.594.133 1.000.766 6,86% 
9.920.918 3.417.257 34,44% 
1.279.668 59.077 4,62% 
3.155.383 386.955 12,26% 

915.519 59.547 6,50% 
2.098.257 303.106 14,45% 

29.770.412 3.305.929 11,10% 

364.801 26.630 7,30% 
234.496 6.290 2,68% 
495.704 . 46.701 9,42% 
371.349 19.923 5,37% 
267.017 28.677 10,74% 
167.032 7.217 4,32% 
113.570 15.868 13,97% 

16.327 404 2,47% 

1.145.672 2.895 0,25% 
2.767.669 1.995.056 72,08% 
9.092.165 262.621 2,89% 
8.214.705 2.319.413 28,23% 

83.392.306 12.108.563 14,52% 

13.271.422 3.567.898 26,88% 
165.342 44.561 26,95% 

5.153.531 1.658.816 32,19% 
470.839 25.359 5,39% 

2.150.219 289.783 13,48% 
1.182.679 413.200 34,94% 

27.546.731 5.645.301 20,49% 
30.467.942 17.110.969 56,16% 

1.061.091 338.776 32,70% 
1.588.435 536.955 33,80% 
7.621.109 671,785 8,81% 

16.082.636 5.083.771 31,61% 
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86 МЗТ-Енергомонт Инвест Скопје 2.583.278 137.032 5,30% 
87 МЗТ-Пумпи Берово 825.901 243.343 29,46% 
88 МЗТ-Хепос Скопје 8.029.497 236.960 2,95% 
89 МЗТ-Опрема за возила Скопје 685.294 39.244 5,73% 
90 МЗТ-ФОП ДОО Скопје 8.792.419 5.688.907 64,70% 
91 МЗТ-Спец.возила и опрема Скопје 225.434 116.617 51,73% 
92 МЗТ-Исхрана ДОО Скопје 503.585 183.486 36,44% 
93 МЗТ-Енергетика ДОО Скопје 1.759.011 111.980 6,37% 
94 МЗТ-Леарница Скопје 7.348.400 1.811.380 24,65% 
95 МЗТ-Турс ДОО Скопје 276.010 54.467 19,73% 
96 МЗТ-ЦЕОП Скопје 102.226 44.745 43,77% 
97 МЗТ-Заеднички работи - Скопје 719.766 164.788 22,89% 
98 МЗТ-Монтинг ДОО Битола 8.911.140 1.379.301 15,48% 
99 МЗТ-Алгрета Ресен 1.243.092 51.745 4,16% 

100 МЗТ-Складишта Струмица 227.888 76.690 33,65% 
101 МЗТ-Услуга промет Струмица 80.068 64.834 80,97% 
102 МЗТ-Биротехника ДОО Штип 235.849 81.554 34,58% 
103 МЗТ-Метална Штип 3.826.897 1.101.797 28,79% 
104 МЗТ-Земјоделска механ. Виница 4.569.428 1.728.042 37,82% 
105 МЗТ-Пумпи Ником Скопје 129.183 36.200 28,02% 
106 МЗТ-Пумпи Скопје 6.405.952 801.400 12,51% 
107 СНИТЕКС Св. Никле 5.348.679 1.732.034 32,38% 

АД ЛОЗАР Велес 
108 Лозар- Производство Велес 21.851.881 1.191.622 5,45% 
109 Лозар- Млекара Велес 222.648 10.531 4,73% 
110 Лозар- Малопродазба Велес 359.764 6.432 1,79% 
111 претпријатија Велес 45.327 63 0,14% 
112 Лозар- Големопродазба Велес 251.179 12.577 5,01% 
113 Лозар- Агро Сервис Велес 708.563 14.002 1,98% 
114 Лозар- Консалтинг Велес 10.301 214 2,08% 
115 Лозар-Комерц Велес 10.301 214 2,08% 
116 Водостопанство Велес 4.716.726 4.709.320 99,84% 

ВКУПНО 522.608.025 136.628.650 26.14% 

Б) Други претпријатија во кои е застапен државен капитал 

1 АД Ф-ка за кабли "Неготино" Неготино 17.000.000 4.238.100 24,93% 
2 АД ФЗЦ "11 Октомври" Куманово 61.600.000 10.929.988 17,74% 
3 АД "Стружанка" Струга 17.839.208 4.423.836 26,02% 
4 АД "Руен" Кочани 25.000.000 9.762.500 39,05% 
5 АД "Алумина" Скопје 19.096.800 3.861.400 20,22% 
6 "Раде Кончар- Заварување, 

сечење и автомат 
Скопје 3.000.000 480.900 16,03% 

7 Раде Кончар- Контактори и 
релеи 

Скопје 4.000.000 639.600 15,99% 

8 Раде Кончар-Електрични 
постројки 

Скопје 1.700.000 273.530 16,09% 

9 Раде Кончар- Комерц Скопје 200.000 32.220 16,11% 
10 Раде Кончар- Надворешна 

трговија 1 
Скопје 40.000 6.444 16,11% 

11 Раде Кончар- Сервис и 
поправка 

Скопје 1.800.000 288.360 16,02% 

12 Раде Кончар- Алатница Скопје 2.200.000 352.440 16,02% 
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IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

13 Раде Кончар- Заеднички Скопје 3.000.000 479.700 15,99% 
дејности • 

16,88% 14 Политекс Прилеп 10.100.000 1.705.120 16,88% 
15 Тетекс Тетово 99.959.794 5.495.149 5,50% 
16 ОП "ОХИС" Скопје 102.225.300 11.602.520 11,35% 
17 МХК "Злетово" Велес 56.512.038 6.865.661 12,15% 
18 ПОС "Југотекс" Струмица 7.000.000 3.040.100 43,43% 
19 Рафинерија за нафта Скопје 20.000.000 2.265.137 11,33% 

"Скопје" _ 
20 АД "Адонекс" Скопје 970.026 266.582 27,48% 
21 АД Трико 2> Виница 1.800.000 91.886 5,10% 
22 Инекс Горица Охрид 9.500.000 921.167 9,70% 
23 Сирма Галица Прилеп 134.525 33.672 25,03% 
24 НИП Нова Македонија СкопЈе 28.000.000 9.212.681 32,90% 
25 .Жито Шар Гостивар 7.220.011 1.104.988 15,30% 
26 .Жито Лукс Скопје 37.570.000 161.887 0,43% 
27 .Жито Струга Струга 1.031.000 80.000 7,76% 
28 Деликатес Тетово 5.8447.95 14&920 2,55%. 
29 Киро Дандаро Битола 5.680.865 292.904 5,16% 

ВКУПНО 550.024.362 79.057.392 14,37% 
СЕ ВКУПНО (А+Б) 1.072.632.387 215.686.042 20.11% 

Бр. 23-1085/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

564. 
Врз основа на член 9 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал („Службен 
весник на РМ" бр. 38/93 и 48/93) и член 133 од Законот 
за осигурување („Службен весник на РМ" бр. 49/97), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 13.04.1998 година, донесе 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИ-

ЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

I Во Методологија за проценка на вредноста на 
претпријатијата со општествен капитал („Службен вес-
ник на РМ", бр. 74/93,25/95,58/95 и 60/96) по делот VIII 
се додава нов дел. 

IX „Постапка на проценка на вредноста на друштва 
за осигурување" кој гласи: 

„При изработката на проценката на вредноста на 
друштво за осигурување проценителот ги има во пред-
вид видовите на работи на осигурување и реосигуру-
вање за кои друштвото има дозвола за работа. 

Во проценката на вредноста на друштво за осигуру-
вање посебно се изразуваат податоците за средства и 
изворите на средствата за животни осигурувања, за до-
броволни здравствени осигурувања, за други осигуру-
вања на имоти и на лица и за реосигурување, односно 
посебно се изразуваат резултатите за поедини видови и 
групи на осигурување и реосигурување. 

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

При изработката на проценката на вредноста на друш-
тва за осигурување, а особено при примената на дина-
мичкиот пристап на проценка во градењето на моделот 
за одредување на идниот нето готовински прилив на 
друштвото, односно потенцијал за заработувачка, про-
ценителот поаѓа од одредбите на Законот за осигуру-
вање („Службен весник на РМ", 49/97), кои се однесу-
ваат на: 

1. Висината на основната главница уплатена во пари 
и одржувањето на нејзината вредност (член 12 и 125 од 
Законот за осигурување); 

2. Висината на сопствените средства на друштвото 
за осигурување - гарантниот фонд и начинот на нив-
ното користење и вложување (член 45-49 од Законот за 
осигурување); 

3. Водењето на средствата за осигурување на живот 
и начинот на нивното користење (член 31 од Законот за 
осигурување); 

4. Формирањето на осигурително - техничките ре-
зервации според осигурително - техничките начела и 
сметководствени стандарди со кои се уредува пресмету-
вањето на тие резервации (член 85-93 од Законот за 
осигурување). 

Проценителот нужно ги има во предвид актите на 
деловната политика на друштвото, а особено основите 
на деловната политика, условите на осигурување, на 
тарифите на премиите и на осигурително-техничките 
основи, актот за формирање, управување и користење 
на математичката резерва, програмата за предвидено 
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реосигурување, како и актите за начинот на пресмету-
вањето и висината на делот од премијата на осигурува-
њето, односно реосигурувањето што се издвојува на 
име на преносни премии, резервирани штети и резерва-
ции за масовни катастрофални штети, зголемувањето 
на осигурената сума по осигурувањата на живот и изд-
војувањата од премијата за резерви на сигурност* 

Проценителот дава оценка за усогласеноста на пода-
тоците на почетниот биланс на состојба на друштвото 
со осигурителните сметководствени стандарди и пра-
вилноста на пресметките во однос на формирањето на 
осигурително-техничките резервации и на резервите на 
друштвото за осигурување". 

II. Почетниот биланс на состојба утврден со процен-
ката претставува основа за утврдување на проценетата 
вредност на друштвото за осигурување. 

Формата на почетниот биланс на состојба на друш-
твата за осигурување се утврдува врз основа на Уред-
бата за контниот план и за билансите за друштвата за 
осигурување („Службен весник на РМ" бр. 43/95) и 
Правилникот за содржината на контата во контниот 
план за друштвото за осигурување („Службен весник на 
РМ", бр. ^1/95). 

Вредноста на општествениот капитал се утврдува со 
примена на принципот на зачувување на постојната 
структура на капиталот во проценетата вредност на 
гарантниот фонд на друштвото за осигурување и негова 
кс .лекција за проценетата вредност на вонделовните 
фондови. 

III. Дополнувањето на Методологијата за проценка, 
на вредноста на претпријатијата со општествен капитал 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ". 

Бр 23-1117/1 Претседател на Владата 
13.април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска с.р. 

Sfi5i 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Законот за 

употребата на грбот, знамето и химната на Република 
Македонија („Службен весник на РМ", бр. 32/97), ми-
нистерот за внатрешни работи, во согласност со мини-
стерот за одбрана, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ГРБОТ И 
ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЦАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ДРУГИ ОБ-
ЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БЛИ-

ЗИНА НА ГРАНИЦАТА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на употре-
бата на грбот и знамето на Република Македонија на 
определени објекти на границата на Република Маке-
донија и на други објекти во Република Македонија во 
близина на границата. 

Член 2 
Грбот на Република Македонца се истакнува на гра-

ничните премини за меѓународен, меѓудржавен и погра-
ничен сообраќај, и тоа: 

1. на железнички и патен граничен премин - на одда-
леченост од 250 см од граничната линија. Ако гранич-
ната линца поминува по мост или тунел, грбот се иста-
кнува на излезот од мостот или тунелот; 

2. на езерски граничен премин - на влезот во приста-
ништето наменето за пристигнување^ задржување на 
пловните објекти; 

3. на аеродромски граничен премин - во простори-
јата е« вршивлезната гранична контрола; 

4. на зѓрадг11^ бебено n^cfcbpittrrе -писа ти ќо^кбтат 
државните органи за вршење контрола на преминување 
на државната граница. 

Грбот на Република Македонија се истакнува и на 
граничните ознаки за обележување на граничната ли-
нија на Република Македонија со соседните држави, 
согласно меѓународните договори, на онаа страна на 
ознаката што се наоѓа во територијата на Република 
Македонца. 

Член 3 
На железничкиот и патниот граничен премин, грбот 

на Република Македонија се истакнува на метална та-
бла во сина рефлектирачка боја со димензии 150 см х 
100 см, обрађена со лента во црна боја со ширина од 2 
см. Таблата се поставува свртена кон соседната држава, 
на два метални столба од 6/4 (цол), чија должина изне-
сува 280 см, во висина од 120 см, од површината на 
земјата. Столбовите се вкопуваат во земјата на длабо-
чина од 60 см во бетонска подлога. 

На зградата на граничниот премин, како и во про-
сториите на аеродромот во кои се врши влезна гра-
нична контрола, грбот на Република Македонија се 
истакнува на метална табла во сина рефлектирачка 
боја со димензии 60 см х 40 см, обрабена со лента во 
црна боја со ширина од 1 см. 

Грбот на Република Македонца се наоѓа на среди-
ната на таблата, при врвот, и тоа на таблата од ставот 1 
на овој член е со висина од 35 см, а на таблата од ставот 
2 на овој член со висина од 13,5 см. 

Под грбот на Република Македонца е испишан нат-
пис на македонски јазик со кирилско писмо „РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА", со исправени букви во црна 
боја, кои на таблата од ставот 1 на овој член се со 
димензии 6 см х 14 см, а на таблата од ставот 2 на ов<ђ' 
член со димензии 2,5 см х 5,5 см. 

Член 4 
Знамето на Република Македонија, постојано е 

истакнато на граничните премини за меѓународен, ме-
ѓудржавен и пограничен сообраќај, и тоа: 

1. на железничкиот, патниот и аеродромскиот гра-
ничен премин - на влезната страна на зградата, каде 
што се врши контрола на преминувањето на државната 
граница; 

2. еа езерскиот граничен премин - на пристаниш-
тето предвидено за пристигнување и задржување на 
пловни објекти. 

Знамето на Република Македонца постојано е иста-
кнато на караулите и на други воени објекти на грани-
цата на Република Македонија во местото каде престо-
јуваат војниците на Армијата на Република Македо-
нца. 

Знамето на Република Македонија се истакнува и на 
патролните чамци и друга воени и полициски пловила 
кога пловат, на јарболот, а кога се укотвени во приста-
ништето наменето за задржување на воени и полициски 
пловила, на криениот дел. 

Член 5 
Знамето од членот 4 став 1 на овој правилник е со 

димензии ЗОО см х 150 см, а се истакнува на јарбол 
изработен од метал во сребреносина боја, со висина од 
700 см, односно на јарбол кој не е понизок од зградата 
на граничниот премин. 

На фаничниот премин каде што дуваат силни ве-
трови, јарболот може да биде со висина од 500 см, а 
знамето со димензии 200 см х 100 см. 

Знамето на Република Македонија кое се истакнува 
на караулите и други воени објекти е со димензии 150 
см х 75 см, а на патролните чамци и друг?* воени и 
полициски пловила со димензии 80 см х 40 ш . 

Член 6 
Начинот на употребата на грбот и знамето на Репу-

блика Македонца на определени објекти на границата 
на Република Македонија*ќе cejtotyiacHсо одредбите 
на - овфј /.-правилник, најдоцна во рок од вднџ година од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.14-667/2 Бр. 191-11017/1 
18 февруари 1998 година 7 април 1998 година 

Скопје Скопје 

Министер за одбрана, Министер за внатрешни работи, 
д-р Лазар Китаноски, с.р. Д-р Томислав Чокревскн, с.р. 

566. 
Врз основа на член 30 став 4 од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија", број 65/ 
97), министерот за финансии донесува 

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

ЕТО ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на уверението за овластен ревизор. 
Член 2 

Уверението за овластен ревизор на лицата кои ги 
исполнуваат условите од член 29 односно член 31 од 
Законот за ревизија. (во натамошниот текст: Законот), 
се издава на образец број 1 и на образец број 2, кои се 
составни делови на овој правилник. 

Член 3 
Привременото уверение за овластен ревизор на ли-

цата кои ги исполнуваат условите од член 38 од Зако-

нот, се издава на образец број 3, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 4 
Обрасците на уверенијата од член 2 на овој правил-

ник се изработени од специјална конздрук хартија со 
димензии на Б-4 формат во бела боја на кои е втиснат 
сув жиг. 

Образецот на уверението од член 3 на овој правил-
ник е изработен од специјална конздрук хартија со ди-
мензии на А-4 формат во' бела боја. 

На обрасците на уверенијата од член 2 и 3 на овој 
правилник е отпечатен грбот на Република Македонија 
и текстот: Република Македонија, Министерство за фи-
нансии, законскиот основ за издавање на уверението, 
назив на уверението, податоци за името и презимето на 
лицето на кое му се издава уверението, единствениот 
матичен број, дата и место на раѓањето и констатации 
за исполнетост на условите за добивање на уверението, 
број под кој е евидентирано издаденото уверение во 
Министерството за финансии, број на уверението со 
дата на издавање, потпис на министерот за финансии и 
место за печат. 

Член 5 
Издадените уверенија на овластените ревизори се 

евидентираат во Министерството за финансии. 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 08-4467/1 
25 март 1998 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фити, с.р. 
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Образец број 2 

ЧЛ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за ревизија ("Службен 
весник на Република Македонијаброј 65/97), министерот за финансии 
издава 

У В Е Р Е Н И Е 

На 
за овластен ревизор 

со ЕМБГ , роден-а Година 

во , Ги исполнува условите соГласно одредбите од 

Законот за ревизија за признавање на звањето овластен ревизор. 
Именованиот-та на кој-а им е признато звањето овластен 

ревизор е евидентиран-а во Министерството за финансии под број 

Број 08-
19 _ Година МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ 

СКОПЈЕ MM. 
Образец дро/ ? 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за ревизија 
("Службен весник на Република Македонија", број 65/97), министерот 
за финансии издава 

ПРИВРЕМЕНО УВЕРЕНИЕ 
за овластен ревизор 

На 

со ЕМБГ , роден-а Година 

во , Ги исполнува условите соГласно одредбите од 

Законот за ревизија за признавање на звањето овластен ревизор. 
Именованиот-та на кој-а им е признато звањето овластен 

ревизор е евидентиран-а во Министерството за финансии под број 

Број 08-
19 _ година МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ 

СКОПЈЕ М.П. 
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567. 
Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за матич-

ната евиденција („Службен весник на РМ" бр. 8/95), 
министерот за внатрешни работи донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И ЧУ-
ВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ, 
ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ИЗДА-
ВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И 
КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, 
ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-
ПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ, ОБНОВУВАЊЕ НА 
УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МА-
ТИЧНИ КНИГИ И РЕГИСТРИ НА МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на водење, 
заштита и чување на матичните книги и списи, обрас-
ците на матичните книги, издавање на изводи, увере-
нија, преписи и копии врз основа на матичните книги, 
водење постапка и составување^ на записник за најдено 
дете, обновување на уништени, оштетени или исчез-
нати матични книги и регистри на матичните книги. 

П. ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

1. Заеднички одредби 
Член 2 

Матичните книги се прошиени и укоричени со нуме-
рирани страници и заверени во Министерството за вна -
трешни работи пред почетокот на запишувањето во 
нив. Вториот примерок на матичните книги на роде-
ните може да биде и неукоричен додека се наоѓа кај 
матичарот. 

Ненумерираната насловна страница содржи: назив 
на матичната книга (матична книга на родените, ма-
тична книга на венчаните или матична книга на умре-
ните), називот на населеното место за кое се води ма-
тичната книга и називот на општината, датумот на 
првото и последното запишување во матичната книга 
со ознака на нивните тековни броеви, отисокот на печа-
тот и потпис на матичарот. Ако се промени називот на 
населеното место односно општината, таквите промени 
се внесуваат во продолжение на порано означените на-
зиви. 

Матичната книга на родените се води според образе-
цот број 1, матичната книга на венчаните според обра-
зецот број 2, а матичната книга на умрените според 
образецот број 3. 

1.1« Запишување податоци во матичните книги 
Член 3 

За запишување податоци во матичните книги се упо-
требува црно мастило. Запишувањето треба да биде 
јасно и читливо. 

Напишаниот текст не се прецртува, брише, ниту се 
преправа. Сторените грешки при запишувањето се 
исправаат со внесување на соодветната забелешка во 
рубриката „Забелешки" односно во рубриката „Допол-
нителни запишувања и прибелешки". 

Член 4 
Раѓањето, склучувањето на бракот односно смртта 

се запишуваат во матичните книги (основни запишу-
вања) под тековни броеви почнувајќи од бројот 1 па до 
крајот ђ ^ ^ ^ р ^ Ш ^ д и к а ! Ако те̂ Јаакфгејн-
дарската година матичната книга се исполни, запишу-

вањето се продолжува во друга матична книга со про-
должување на тековните броеви од претходната книга. 

Запишувањата во матичната книга се вршат, по пра-
вило, по редот на пријавите односно по редот по кој 
стасале писмената врз основа на кои се врши запишу-
вање. 

При запишувањето, датумите на раѓањето, склучу-
вањето на бракот и смртта се означуваат така што 
денот се испишува со арапски број и во заграда со 
букви, месецот со букви, а годината со арапски броеви. 
Часовите се сметаат и испишуваат со броеви од 0-24, а 
минутите од 00-60. 

Податоците на родителите на детето, брачните дру-
гари и за умрениот се запишуваат врз основа на подато-
ците од матичните книги или други јавни исправи. 

При запишување на личното име на припадниците 
на националностите, името прво ќе се запише на маке-
донски јазик и кирилско писмо, а потоа во заграда ќе се 
допише на јазикот и писмото на националноста. 

Државјанството се запишува со целосното име на 
државата. 

Член 5 
Во рубриката „Забелешки" по потреба се даваат 

неопходни појаснувања за извршеното основно запишу-
вање. Во оваа рубрика се става и забелешката дека 
запишувањето му е прочитано на пријавувачот односно 
сведоците. 

Во рубриката „Дополнителни запишувања и прибе-
лешке" се запишуваат податоци кои станале познати по 
извршеното основно запишување, а со кои се изменува 
или дополнува основното запишување. Во оваа рубрика 
секогаш се запишува и називот на органот чија одлука 
дополнително го запишува како и бројот и датумот ка 
неговото решение, односно, ако дополнителното запи-
шување произлегува од друга матична книга, се запи-
шува називот на матичната книга (родени, венчани, 
умрени), местото и годината за која се води книгата, 
како и тековниот број. 

Ако рубриките „Забелешки" и „Дополнителни за-
пишувања и прибелешке" се исполнети, а запишува-
њето не е завршено или е потребно да се внесе нова 
забелешка односно да се изврши дополнително запишу-
вање, се продолжуваат односните рубрики со додатно 
ливче. На ливчето се означува тековниот број на основ-
ното запишување и ливчето се заверува со печат така 
што отисокот на печатот да го зафати и листот на 
матичната книга. 

Член 6 
Странките во матичната книга се потпишуваат чит-

ливо со испишување на целото име и презиме. 
Член 7 

При запишување податоци за личната состојба на 
државјаните на Република Македонија во странство 
(член 25 и член 26 од Законот за матичната евиденција) 
потребно е странската исправа (изводот од матичната 
книга) врз основа на која треба да се изврши запишува-
њето да биде претходно заверена (легализира^). 

Одлуките на странските судови по брачни работи, 
по работи на односите на родителите и децата или по-
својувањето, како и другите одлуки на странските су-
дови односно на други странски органи што се однесу-
ваат на личната состојба на државјанинот на Република 
Македонија ќе се внесат во матичните книги само ако 
се признати со решение на надлежниот суд. 

Член 8 
Матичните книги се заклучуваат на крајот на секоја 

календарска година со внесување на забелешката: „За-
клучено со тековниот број (се. испишува со 
цифри и букви бројот на запишувањата). 
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Ако во текот на годината немало запишување на 
раѓање, склучување на брак или смрт, во матичната 
книга се внесува забелешката: „Во оваа книга за годи-
ната немаше запишувања". 

Забелешките од ставот 1 и 2 на овој член се заверу-
ваат со потпис на матичарот и со печат, и се става 
датумот: „31 Декември година". 

Првото запишување во наредната календарска го-
дина се врши на првата наредна страница од матичната 
книга под тековниот број 1. 

1.2. Исправки во матичните книги 
Член 9 

Грешките што ќе се забележат пред заклучувањето 
на запишувањето во матичната книга се исправаат на 
тој начин што во рубриката „Забелешки" се внесува 
забелешката: „Исправено «< (се наведува што и 
како се исправа). 

Ако исправката се врши по заклучување на запишу-
вањето, во рубриката „Дополнителни запишувања и 
прибелешке се внесува: „Исправено (се наве-
дува што и како се исправа) врз основа на решението на 

<4 (се наведува називот на органот што го донел 
решението, бројот и датумот на решението). 

Ако пред заклучувањето на запишувањето по-
грешно се внесени податоци во поголем број рубрики 
така што не може да се спроведе исправка, претходно 
дијагонално ќе се прецрта погрешно исполнетиот дел 
на образецот, а потоа во рубриката „Забелешки" ќе се 
внесе забелешката: „Запишувањето е поништено. Пра-
вилно запишување е извршено под тековен број 

Ако во случајот од став 3 на овој член се врши 
исправка по заклучување на запишувањето дијагонално 
ќе се прецрта погрешно исполнетиот дел на образецот 
и за тоа во рубриката „Дополнителни запишувања и 
приведениот" ќе се внесе забелешка: „Поништено врз 
основа на решението на (се наведува називот на 
органот што го донел решението, бројот и датумот на 
решението). Правилно запишување е извршено под те-
ковниот број ". 

Извршените исправки на запишувањето се заверу-
ваат со потпис на матичарот. 

1.3. Втор примерок од матичната книга на родените 
Член 10 

Вториот примерок од матичната книга на родените 
се води на образец што е истоветен со образецот пред-
виден за првиот примерок на книгата. 

Вториот примерок од матичната книга на родените 
се пополнува, по правило, истовремено со изворникот. 
Покрај личното име на лицата кои своерачно се потпи-
шале во изворникот, се става ознаката „с.р.". На крајот 
на календарската година вториот примерок се заклу-
чува со датумот: „31 Декември година" и се 
внесува забелешката како и во првиот примерок на 
книгата (член 8). 

Член 11 
Дополнителните запишувања и забелешки во вто-

риот примерок од матичната книга на родените се иден-
тични со текстот на соодветните запишувања односно 
забелешки внесени во изворникот. Ако органот што го 
чува вториот примерок утврди дека дополнителното 
запишување или забелешка не е во согласност со зако-
нот или со одредбите на ова упатство, ќе се извести за 
тоа матичарот и ќе му се даде упатство за правилно 
постапување. 

Член 12 
Ако изворникот од матичната книга на родените е 

уништен или исчезнат, додека не се препише матичната 

книга, изводи и уверенија издава органот што го чува 
вториот примерок. 

2. Матична книга на родените 
Член 13 

Раѓањето се запишува во матичната книга на роде-
ните врз основа на усна односно писмена пријава или 
врз основа на акт од надлежниот орган. За усната при-
јава се составува записник. 

Ако раѓањето на детето го пријавила здравствената 
организација, како пријавувач се означува здравстве-
ната организација. 

По приемот на пријавата од здравствената организа-
ција, се повикува родителот на детето заради определу-
вање лично име на детето, како и за утврдување на 
другите податоци. 

На пријавата за раѓање односно на записникот за 
прием на усната пријава се става забелешка врз основа 
на кои докази е утврдено државј анството на лицето чие 
раѓање се запишува во матичната книга на родените. 

Ако раѓањето се запишува врз основа на решението 
на Министерството за внатрешни работи (член 22, 25 и 
26 од Законот за матичната евиденција), во рубриката 
„Забелешки" се внесува забелешката: „Запишувањето 
е извршено врз основа на решението на " (се наве-
дува називот на органот што го донел решението, бро-
јот и датумот на решението). 

При запишување на раѓање од ставот 5 на овој член, 
во соодветната рубрика од матичната книга на роде-
ните се запишува личното име кое лицето го добило со 
раѓањето, а во рубриката „Забелешки" се става забе-
лешка за евентуална промена на личното име и забе-
лешка за друпгге лични состојби (брак, посвојување, 
старателство и др.). 

Ако запишувањето во матичната книга на родените 
се врши врз основа на извод од матичната книга на 
родените на странскиот орган, во рубриката „Забелеш-
ки" се внесува забелешката: „Запишувањето е извр-
шено врз основа на извод од матичната книга на роде-
ните на " (се наведува називот на странскиот ор-
ган што го издал изводот, седиштето и државата, бро-
јот и датумот на изводот). 

Член 14 
Ако при прашувањето на раѓањето не е пријавено 

името и презимето односно името или презимето на 
детето, рубриката за личното име останува празна, а во 
рубриката „Забелешки" се запишува: „името (прези-
мето односно името и презимето) не е правено". Ру-
бриката за личното име ќе се пополни кога името или 
презимето на детето ќе биде пријавено односно опреде-
лено. 

Ако личното име на детето се определува со реше-
ние од Центарот за социјална работа, во рубриката 
„Забелешки" односно во рубриката ,Дополнителни за-
пишувања и прибелешки" се внесува забелешката: 
„Личното име е запишано според решението на ", 
(се наведува називот на органот што го донел решени-
ето, бројот и датумот на решението). 

Член 15 
Раѓањето на мртвороден дете се запишува во ма-

тичната книга на родените со податоците што се пред-
видени за живородено дете, а личното име се внесува на 
изрично барање на родителите. Во рубриката „Забе-
лешки" се запишува: »Детето е мртвороден©". 

Член 16 
Ако при запишувањето на раѓањето во матичната 

книга на родените таткото на детето е непознат, рубри-
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ката предвидена за внесување на податоците за таткото 
не се пополнува, а во рубриката „Забелешки" се запи-
шува: „Податоците за таткото не се запишани". Ако 
двата родители се непознати, во рубриката „Забелеш-
ки" се внесува забелешката: „Податоците за родите-
лите не се запишани. Запишувањето на раѓањето е 
извршено врз основа на решението на " (се наве-
дува називот на органот што го донел решението, бро-
јот и датумот на решението). 

Податоците за родителот се запишуваат во соодвет-
ната рубрика врз основа на решението за утврдување на 
родителот односно изјавата за признавање на татков-
ство. Во рубриката „Дополнителни запишувања и при-
белешке" се внесува забелешката за називот на орга-
нот, бројот и датумот на решението со кое е утврден 
родителот односно забелешка дека татковството е 
признато. с 

Изјавата за признавање на татковство дадена пред 
матичарот ја потпишуваат родителите, а ако детето е 
постаро од 16 години потребна е и негова согласност. 
Изјавата се заверува со потпис на матичарот и се озна-
чува датумот на изјавата. Кога изјавата за признавање 
на татковство се дава при запишувањето на раѓањето 
на детето, забелешката за дадена изјава се внесува во 
рубриката „Забелешки". 

Член 17 
Врз основа на решението за непотполно посвоју-

вање во рубриката „Дополнителни запишувања и при-
белешке" се запишува забелешката: „Со решение до-
несено од (се наведува називот на органот што 
го донел решението, бројот и датумот на решението) 
детето е непотполно посвоено од (се наведуваат 
податоците на посвоителите) и личното име на детето е 

" (се запишува името и презимето кое детето го 
добило со посвојување). 

Во случаи кога се донесува решение за потполно 
посвојување, потребно е да се поништи стариот упис на 
детето, а во рубриката „Дополнителни запишувања и 
прибелешки" се запишува забелешката: „Запишува-
њето е поништено согласно решението за потполно 
посвојување (се наведува називот на органот кој 
го донел решението и бројот и датумот на решението). 
Новото запишување е извршено во матичната книга на 
родените за " (се наведува местото за кое се води 
книгата, тековниот број и годината). 

Врз основа на решението за потполно посвојување 
потребно е да се изврши нов упис во матичната книга на 
родените. 

Во новиот упис се запишуваат податоците за детето 
(се запишува името и презимето кое детето го добило 
со посвојувањето), а како податоци за негови родители 
се наведуваат податоците на посвоителите. 

Во рубриката „Забелешки" се запишува: „Запишу-
вањето е извршено врз основа на решението " (се 
наведува органот кој го донел, бројот и датумот на 
решението). 

3. Матична книга на венчаните 
Член 18 

Во матичната книга на венчаните, во рубриката 
предвидена за презимето на брачните другари, се запи-
шува презимето што го имале до моментот на склучува-
њето на бракот. 

Рубриката за презимето на брачните другари по 
склучување на бракот се пополнува според спогодбата 
на брачните другари. 

Брачниот другар кој при склучувањето на бракот го 
променил презимето (^ потпишува со новото презиме. 

Ако бракот е склучен гфеку полномошник, на ме-
одределено за потпис на брачниот друзгар cfe Пот-

пишува полномошникот: „За младоженецот (неве-

стата) полномошник ". Ако при склучувањето на 
бракот присуствувал толкувач, тој се потпишува под 
местото определено за потпис на сведоците: „Толкувач 

и 
Ако по склучувањето на бракот едниот или обата 

брачни другари го промениле личното име во матич-
ната книга на венчаните во рубриката: »Дополнителни 
запишувања и прибелешке се запишува забелешката: 
„Врз основа на решението на " (се наведува нази-
вот на органот што го донел решението, бројот и дату-
мот на решението и кој од брачните другари како го 
променил личното име). 

Член 19 
Ако за стапување во брак претходно е издадена доз-

вола од надлежниот суд заради ослободување од брачни 
пречки или забрани за склучување на брак, во матич-
ната книга на венчаните во рубриката: „Забелешки" се 
внесува забелешката: „Стапувањето во брак е дозво-
лено со одлуката " (се наведува називот и седиш-
тето на судот, бројот и датумот на одлуката). 

Ако бракот е склучен вон службените простории 
определени за склучување на брак, во рубриката „Забе-
лешки" се запишува забелешка каде е склучен бракот и 
поради кои причини бракот не е склучен во службената 
просторија. 

Член 20 
За брак склучен во странство што се запишува во 

матичната книга на венчаните во рубриката „Забелеш-
ки" се внесува забелешката: „Запишувањето е извр-
шено врз основа на извод од матичната книга на венча-
ните (се наведува називот на странскиот орган 
што го издал изводот, седиштето и државата, бројот и 
датумот на изводот), а во рубриката: „Место на склучу-
вањето на бракот" се запишува покрај местото и држа-
вата. 

Член 21 
За бракот чие постоење е утврдено со одлука на 

судот како датум на склучувањето на бракот се запи-
шува датумот означен во судската одлука. Во рубри-
ката „Забелешки" се внесува забелешката: „Бракот е 
запишан врз основа на пресудата на " (се наведува 
називот и седиштето на судот, бројот и датумот на 
пресудата). 

Член 22 
При запишувањето на престанок на бракот, поради 

смрт на еден од брачните другари, прогласување на 
исчезнатиот брачен другар за умрен, поништување или 
развод на бракот, во матичната книга на венчаните во 
рубриката ,Дополнителни запишувања и прибелешке" 
се внесува забелешката: „Бракот престанал " (се 
наведува причината, односно називот и седиштето на 
судот, бројот и датумот на пресудата). 

4. Матична книга на умрените 

Член 23 
Смртта се запишува во матичната книга на умрените 

врз основа на усна односно писмена пријава или врз 
основа на акт од надлежниот орган. За усната пријава 
се составува записник. 

Рубриките за кои не можеле да се прибават и утвр-
дат податоци, остануваат празни, а во рубриката „Забе-
лешки" се внесува забелешка дека тие податоци не се 
запишани. 

Член 24 
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извршено врз основа на извод од матичната книга на 
умрените на " (се наведува бројот и датумот на 
изводот, називот на странскиот орган, седиштето и 
државата). Во рубриката предвидена за запишување на 
местото на смртта, покрај местото, се запишува и држа-
вата. 

Ако изводот на странскиот орган не ги содржи сите 
податоци што се запишуваат во матичната книга на 
умрените, потребно е овие податоци да се прибават и 
запишат. 

Член 25 
Ако смртта се запишува во матичната книга на 

умрените врз основа на решение на Министерството за 
внатрешни работи (член 22 од Законот за матичната 
евиденција) во рубриката „Забелешки" се внесува забе-
лешката: „Запишувањето е извршено врз основа на 
решението на " (се наведува називот на органот 
што го донел решението, бројот и датумот на решени-
ето). 

Член 26 
Ако смртта се запишува во матичната книга на 

умрените врз основа на решение на суд донесено во 
постапка за прогласување исчезнати лица за умрени и 
за докажување на смрт, во матичната книга се внесу-
ваат податоците од судската одлука. Во рубриката „За-
белешки" се внесува забелешката: „Запишувањето е 
извршено врз основа на решението на " (се наве-
дува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на 
решението). 

Ако решението на судот не ги содржи сите податоци 
потребни за запишувањето, а постои можност тие да се 
прибават од други матични книги, потребно е истите да 
се прибават и запишат. 

Ако судот го укине решението за прогласувањето на 
исчезнатото лице за умрено, запишувањето се прецр-
тува со Јџдагонална линија. Во рубриката „Дополни-
телни запишувања и прибелешки" се внесува забе-
лешка дека судското решение за прогласување на ис-
чезнатото лице за умрено е укинато, називот и седиш-
тето на судот, како и бројот и датумот на решението. 
Ако решението за прогласување на исчезнатото лице 
за умрено е преиначено во рубриката „Дополнителни 
запишувања и прибелешке се внесува забелешка дека 
судското решение за прогласување на исчезнатото лице 
за умрено е преиначено, називот и седиштето на судот, 
бројот и датумот на решението, како и промените извр-
шени во податоците. 

Член 27 
Смртта на непознатото лице се запишува во матич-

ната книга на умрените врз основа на записникот за 
пронаоѓање на лешот. Рубриките определени за внесу-
вање на личните податоци не се пополнуваат. Во рубри-
ката „Забелешки" се внесува забелешката: „На 
година е најден во леш од непознато машко (жен-
ско) лице, старо приближно години, очи , 
височина см. Умрениот-ата е закопан-а во . 
Запишувањето е извршено врз основа на записникот на 

" (се наведува називот и седиштето на органот 
што го составил записникот, бројот и датумот на запис-
никот). 

Ако дополнително се утврди идентитетот на лицето 
чиј леш е најден, запишувањето на податоците во соод-
ветните рубрики ќе се изврши според решението доне-
сено врз основа на членот 22 од Законот за матичната 
евиденција. Во рубриката „Дополнителни запишувања 
и прибелешке се внесува забелешката: „Запишува-
њето е извршено врз основа на решението на " (се 
наведува називот на органот што го донел решението, 
бројот и датумот на решението). 

III. ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ 
КНИГИ И СПИСИ 

Член 28 
Матичните книги и списите се обезбедуваат од ош-

тетување и уништување, како и од секоја злоупотреба. 
Член 29 

При увид во матичните книги или списите потребно 
е присуство на матичарот, како и да се обезбеди увидот 
да се врши само за определено запишување односно 
определениот податок. 

Член 30 
Списите што се употребени во постапката за запи-

шување во матичните книги (пријави за запишување, 
записници, одлуки и други писмена) се од трајна вред-
ност. 

За списите од ставот 1 на овој член се води посебен 
деловодник и архива. Според видот на матичните книги 
(родени, венчани, умрени) и годината во која запишува-
њата се извршени, списите се слагаат по хронолошки 
ред по тековните броеви на запишувањето за секое 
населено место. 

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕ-
ПИСИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 

1. Издавање на изводи од матичните книги 
Член 31 

Извод од матична книга се издава на соодветен обра-
зец (образец бр. 4, 5 и 6). 

Обрасците на изводите од матичните книги се со 
големина 21x30 см, изработени од специјална хартија со 
заштитен воден жиг на рајски птици. 

Образецот на изводот од матичната книга на роде-
ните е на бела основа со зелена боја. 

Образецот на изводот од матичната книга на венча-
ните е на бела основа со розова боја. 

Образецот на изводот од матичната книга на умре-
ните е на бела основа со кафеава боја. 

Изводот се пополнува на машина за пишување. 
Ако во матичната книга во рубриките „Забелешки" 

и „Дополнителни запишувања и прибелешке, се вне-
сени промени што се однесуваат на податоци од основ-
ното запишување во изводот ќе се внесат податоците од 
последните промени без да се наведува по кој основ тие 
се извршени доколку со ова упатство не е определено 
поинаку. 

При издавањето на извод од матичната книга на 
родените, се запишува и податокот за државјанството 
на лицето за кое се издава изводот. 

Ако во матичната книга на родените има податок 
дека обата родители или едниот од нив во моментот на 
раѓањето на детето биле државјани на Република Маке-
донија во изводот од матичната книга на родените за 
детето во рубриката „Државјанство" се запишува „Ре-
публика Македонија". 

Ако податокот за државјанство не е запишан во 
матичната книга на родените, а лицето на кое му се 
издава извод од матичната книга на родените е мало-
летно или нема наполнето 23 години живот, потребно е 
врз основа на податоците (за лицето и за неговите роди-
тели) од единствениот регистар на државјаните на Ре-
публика Македонија и во согласност со одредбите на 
член 4 и член 5 од Законот за државјанството на Репу-
блика Македонија, да се утврди државјанскиот статус 
на запишаното лице. Доколку се утврди дека лицето е 
државјанин на Република Македонија, во рубриката 
„Дополнителни запишувања и прибелешке се одбеле-
жува следната клаузула: ,Државјанството на Репу-
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блика Македонија е утврдено согласно член став 
" од Законот за државјанството на Република Ма-

кедонија. 
За лицата на кои им престанало државјанството на 

Република Македонка рубриката „Државјанство" во 
изводот од матичната книга на родените се прецртува, а 
во рубриката „Забелешки" се запишува забелешката: 
„Со решение на " (се наведува називот на органот 
што го донел решението, број и датумот на решението 
и основот на престанок на државјанството на Репу-
блика Македонија - отпуст, или според меѓународни 
поговори). 

Забелешката за дополнителното стекнување на 
државјанството на Република Македонија не се внесува 
во изводот од матичната книга на родените, а во рубри-
ката „Државјанство" се запишува „Република Македо-
НИЈа"- Член 32 

За потполно посвоените лица изводот од матичната 
книга на родените се издава без да се наведува подато-
кот за посвојувањето, а во рубриките „податоци за ро-
дителите" се запишуваат податоците на посвоителите, 
без да се наведува по кој основ тие лица се запишани 
како родители. 

За непотполно посвоените лица и лицата ставени 
под старателство во изводот од матичната книга на 
родените во рубриката: „Забелешки" се запишува забе-
лешката: „Детето е посвоено (е под старателство) на 

" (се запишува личното име на посвоителот од-
носно старателот). 

За престанокот на непотполното посвојување или 
старателство не се внесува никаква забелешка во изво-
дот од матичната книга на родените. 

За лицето кое при издавањето на извод од матич-
ната книга на родените се наоѓа во брак, изводот се 
издава со забелешка за склучениот брак. Ако бракот 
престанал, во изводот се внесува забелешка за преста-
нокот на бракот, а ако бракот бил повеќе пати обучу-
ван се внесува само забелешка за последниот брак од-
носно за последниот престанок на брак. 

За лице кај чие запишување во матичната книга на 
родените постои забелешка за смрт односно за прогла-
сување на умрено, изводот се издава со таа забелешка. 

Член 33 
Иводот од матичната книга на венчаните се издава 

на личното име што брачните другари го имале до склу-
чувањето на бракот. Во соодветната рубрика на изво-
дот од матичната книга на венчаните се запишуваат и 
презимињата со кои младоженецот и невестата се спо-
годиле да се служат по склучувањето на бракот. 

Ако по склучувањето на бракот едниот или двата 
брачни другари го промениле личното име во изводот 
од матичната книга на венчаните, во рубриката „Забе-
лешки" ќе се запише забелешката: „Врз основа на ре-
шението на " (се наведува називот на органот што 
го донел решението, бројот и датумот на решението и 
кој брачен другар како го променил личното име). 

Ако бракот престанал, изводот од матичната книга 
на венчаните се издава со забелешката што се однесува 
на престанокот. к Член 34 

Изводот од матичната книга на умрените се издава 
според запишувањето извршено во книгата со соодвет-
ната забелешка. 

2. Издавање уверенија, препиен и копии врз основа 
на матичните книги 

Член 35 
На барање на заинтересираното лице или орган со-

гласно закон се издава уверение за одделни податоци 
запишани во матичната книга, според образец број 7. 

Во уверението од ставот 1 на овој член се наведува 
називот на матичната книга, тековниот број на запишу-
вањето и годината за која се води матичната книга, 
како и називот на местото и општината. 

Член 36 
На барање на заинтересираното лице или орган со-

гласно закон се издава препис или копија на листот на 
матичната книга на родените, венчаните или умрените. 
Ако запишувањето во матичната книга не се однесува 
на лицето кое поднело барање, може да се одбие бара-
њето ако постои основано сомневање дека лицето за 
тоа нема оправдан правен интерес. 

Во случаите од ставот 1 на овој член потребно е пред 
издавањето, преписот односно копијата да се завери со 
потпис на матичарот и печат. 

V. ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ 
ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ 

Член 37 
За наоѓањето на дете чии родители се непознати се 

составува записник веднаш, а најдоцна наредниот ден. 
Записникот се составува во три примероци и ги 

содржи податоците: име и презиме и адреса на лицето 
кое го нашло детето односно го пријавило наоѓањето 
на детето; назив на местото, времето и околностите под 
кои детето е најдено; веројатната старост и пол на де-
тето; посебните телесни знаци, опишување на облеката 
и другите предмети што се најдени кај детето; назив на 
установата или податоците за лицето кај кого е сме-
стено детето, како и изјави на сведоците кои присуству-
вале при наоѓањето на детето или им е нешто познато 
во врска со наоѓањето или детето. 

Примерок од записникот се доставува на Центарот 
за социјална работа заради донесување на решение за 
поставување на старател и запишување на раѓањето на 
детето во матичната книга на родените. 

VI. ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ 
ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ 

Член 38 
Ако едниот примерок на матичната книга на роде-

ните е уништен или исчезнат, ќе се изврши препишу-
вање на вториот примерок. На првата внатрешна 
страна се означува дека книгата е препишана и се наве-
дува местото за кое таа се води, препишаните страници 
и тековните броеви на запишувањата, како и се заве-
рува во потпис на овластениот работник и печат на 
Министерството за внатрешни работи. 

Ако двата примерока на матичната книга на роде-
ните или ако матичната книга на венчаните односно 
матичната книга на умрените се уништени или исчез-
нати, со решение на министерот за внатрешни работи 
се определува обновување на уништените или исчез-
нати книги, како и постапка и рок во кој ќе се спроведе 
обновувањето. 

Решението од ставот 2 на овој член се огласува на 
вообичаениот начин, а по потреба и во дневниот печат. 
Во огласот ќе се повикаат граѓаните во определен рок 
да поднесат пргави за обновување на запишувањето и 
да дадат потребни податоци и докази со кои располага-
ат. 

Член 39 
На првата ^нумерирана насловна страница на обно-

вената матична книга се става службена забелешка: 
„Матичната книга за местото општина 

од година е уништена-исчезната. Со реше-
нието на министерот за внатрешни работи (бројот и 
датумот на решението) е определено обновување на 
матичната книга". 
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Запишувањето на раѓањето, склучувањето на брак 
или смртта во матичната книга се врши, по правило, по 
редот на поднесените пријави. Во обновената матична 
книга во рубриката „Дополнителни запишувања и при-
белешке се запишуваат податоци за кои е определено 
запишување во таа рубрика. 

Обновената матична книга на родените се сочинува 
во два примероци. 

За обновената матична книга се воведува регистар. 
Матичните книги по завршената постапка на обно-

вување се заверуваат со службена забелешка: „Запишу-
вањата од тековниот број 1 до се извршени во 
постапката за обновување на матичната книга што тра-
еше од до година". Забелешката се заверува 
со потпис на овластениот работник и печат на Мини-
стерството за внатрешни работи. 

Член 40 
Ако по завршеното обновување на матичните книги 

се утврди дека во тие книги не е запишано раѓање, 
склучување на брак или смрт, што биле запишани во 
уништената односно исчезнатата матична книга, на ба-
рање од странката, со решение на министерот за вна-
трешни работи, односно од него овластен работник се 
врши запишување во обновената матична книга. Во 
рубриката „Забелешки" се става забелешката: „Запи-
шувањето е обновено врз основа на решението на 
" (се наведува називот на органот што го донел решени-
ето, бројот и датумот на решението). 

Првото запишување според ставот 1 на овој член се 
внесува на наредната страница на обновената матична 
книга под тековен број кој е продолжение на бројот на 
последното извршено запишување. 

VII. РЕГИСТРИ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Член 41 
За секоја матична книга се води азбучен регистар на 

запишувањата. Овој регистар се води според образецот 
број 8. 

Матична книга 

Регистарот се води според почетната буква на прези-
мето. 

Запишувањето на непознат леш се регистрира под 
буквата „Н". 

За матичната книга што содржи голем број запишу-
вања, покрај регистерот, може да се води и картотека. 

Член 42 
Во регистарот што се води за матичната книга на 

венчаните за двата брачни другари се забележува нив-
ното презиме што го имале до склучувањето на бракот. 

Запишувањата од член 22, 25 и 26 од Законот за 
матичната евиденција, се забележуваат во регистарот 
за тековната година, како и во регистарот за годината 
во која раѓањето, бракот или смртта настанале со забе-
лешка дека запишувањето е извршено во матичната 
книга што се води за определената година. 

За секоја календарска година во регистарот се 
остава одреден број празни рубрики по последното 
извршено запишување, заради запишување на подато-
ците од ставот 2 на овој член. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 43 

Обрасците од бројот 1 до 8 наведени во ова упатство 
се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

Член 44 
Со влегувањето во сила на ова упатство престанува 

да важи Упатството за водење на матичните книги 
(„Службен весник на СРМ", бр. 22/73, 14/75, 26/77 и 
„Службен весник на РМ", бр. 24/94). 

Член 45 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 191-10700/1 Министер 
6 април 1998 година за внатрешни работи, 

Скопје Д-р Томислав Чокревски, с.р. 

Образец бр. 1 на родените СТРАНА — 
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Образец бр. г 

Матична книга на венчаните 

(тековен 6poj; 

(ден, месец и година на склучувањето на бракот) (место на склучувањето на бракот) 

Име и презиме 
Н А М Л А Д О Ж Е Н Е Ц О Т Н А Н Е В Е С Т А Т А 

Име и презиме 

Ден, месец и година на раѓањето 

Место на раѓањето 

Држав|анство 

Матичен бро / I I I I I I ; I I I I I I I I . I . I . . I . , . . I I 

Живедоиште и адреса на станот 

Име и презиме на родителите 

на мајката и 
момин презиме 

Име и презиме на родителите 

на таткото 

Име и презиме, како и живе;алиште н 
сведоците при склучувањето на брак 

1 
Име и презиме, како и живе;алиште н 
сведоците при склучувањето на брак 

а 
от 

2 

Име и презиме, како и живе;алиште н 
сведоците при склучувањето на брак 

Име и презиме иа службеното лице 
пред кое е склучен бракот 

Име и презиме на матичарот 

Брачните другари из|ави|а 
дена се спогодиле после 
склучувањето на бракот 
да го носат презимето 

младожеиеиот Дополнителни запишувања и прибелешки Брачните другари из|ави|а 
дена се спогодиле после 
склучувањето на бракот 
да го носат презимето 

невестата 

Дополнителни запишувања и прибелешки 

З а б е л е ш к и 

Дополнителни запишувања и прибелешки 

Б р а ч н и д р у г а р и С в е д о ц и 

/ 
1 1 

2 2 

(потпис иа службеното лице) (потпис на матичарот) 

Дополнителни запишувања и прибелешки 
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и о р а з е ц ор* Ј 

СТРАНА 

МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ 

(Тековен број) 

(Име, презиме и пол на умрениот) 

(Ден, месец, година и час иа смртта) (Место на смртта, улица и број) 

Ден, месец и година на раѓањето 
на умрениот 

З а б е л е ш к и 

Место на раѓањето 

З а б е л е ш к и 

Државјанство 

З а б е л е ш к и 

Живеалиште и адреса на станот 

З а б е л е ш к и 

Брачна состојба 

З а б е л е ш к и 

Презиме пред склучувањето 
на бранот 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

Име и презиме на брачниот другар 
и неговото презиме пред бракот 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

Име и презиме 
на родителите 

на таткото 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

Име и презиме 
на родителите 

на мајката 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

ПриЈавител на смртта 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

Живеалиште на пријавителот -

Дополнителни запишувања и при бел етни: 

(Потпис на пријавителот) 

(Датум на запишувањето) (Потпис на матичарот) i 

Дополнителни запишувања и при бел етни: 
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ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ 
ОПШТИНА 

Во матичната книга на родените што се воли за местото пол 

тековен број за година запишано е раѓањето на: 

Име Пол 

Презиме 

Пол 

Ден, месец, година и 
час на раѓањето 

Место на раѓањето 

Државјанство 

Матичен број 

Податоци за родителите Татко . Мајка 

Име 

Презиме ( за мајката и 
моминско) 
Живеалиште и адресана 
станот 
Забелешки 

Бо 

19 год 
(м.п.) 

Потпис на матичарот 

Ј 
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ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ 

О П Ш Т И Н А 

Во матичната книга на венчаните што се води за местото под 

тековен број за година запишано е склучувањето на бракот 

Ден, месец и година на 
склучувањето на бракот 

Место на склучувањето 
на бракот 

i на младоженец! на невестата 

! Име 

Презиме 

Ден, месец и година 
на раѓањето 

Место на раѓањето 

Државјанство 

Матичен број 

Живеалиште и адреса 
на станот 

Име и 
презиме на 
родителите 

на таткото Име и 
презиме на 
родителите на мајката 

( и М О М И Н С К О 
презиме) 

Брачните другари после 
склучувањето на бракот 
го Аосат презимето 

младоженецот Брачните другари после 
склучувањето на бракот 
го Аосат презимето невестата 

Забелешки 

Бр 

19 год 
(мп) 

. _ . Потпис на м а т и ч а р о т 
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Образец бр. g 
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Образец бр.Ј7 
^-РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

^#№ШИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ОДДЕЛЕНИЕ - УПРАВА 
Б р о ј 

На барање о д 

(име, презиме и живеалиште на подносителот на барањето) 
о с н о в а на ч л е н 28 с т а в 2 о д З а к о н о т з а матичната е в и д е н ц и ј а 

"Службен- весник на РМ", б р о ј 8 / 9 5 ) и член 171 о д З а к о н о т з а општата 
^ у п р а в н а п о с т а п к а ("Службен л и с т а на СФРЈ",број 4 7 / 8 6 ) к о ј с о г л а с н о 
**член 5 с т а в 1 о д Уставниот закон з а спроведување на У с т а в о т на 
Р е п у б л и к а Македонија е п р е в з е м е н како републички пропис с е и з д а в а 

У В Е Р Е Н И Е 

Дека 

(се наведуваат податоците што се потврдуваат со Уверението) 

Ова Уверение с е и з д а в а с п о р е д п о д а т о ц и т е о д матичната книга 

•£-4назив на матичната книга, назив на местото и општината, тековниот 6poj на запишува-

љето и годината за КОЈ а се води матичната книга) 

^Таксата с п о р е д T a p . б р . о д З а к о н о т з а административш 

т а к с и з о и з н о с о д е н а п л а т е н а и поништена на поднесокот 

(Потпис на матичарот) 

Образец бр. 8 

р е д е н 
б р о ј 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ година на 
запишување 

страница т е к о в е н б р о ј ! ЗАБЕЛЕШКА! 
на з а п и ш у в а . 1 1 1 

] 
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568. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Годишна пре-
сметка на Бруто домашен производ по постојани цени 
на Република Македонија" што Заводот за статистика 
на Република Македонија согласно Програмата за ста-
тистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/ 
97), ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 
година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: За-
водот за статистика - база на податоци и други пода-
тоци од овластените носители: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вредно-
ста на бруто производство, додадената вредност, меѓу-
фазната потрошувачка; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Стандарди и 
дефиниции на Системот на национални сметки, Един-
ствената класификација на дејности/Националната кла-
сификација на дејности и др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај ките единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на подгранка и гранка, а ќе се објавуваат за Репу-
блика Македонија и по дејност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/70 
15 април 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, е. р. 

вложување и по територија и за инвестициите и теков-
ните трошоци за заштита на животната средина; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди,' дефиниции: Единствената 
класификација на дејности/ Националната класифика-
ција на дејности и др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајма 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија, 
по дејност и според ѕидот на инвестттите. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/69 
15 април 1998 година 

Скопје 
В. д. директор, 

Дончо Герасимовски, е. р. 

569. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонка на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Годишен из-
вештај за инвестиции во основни средства" што Заво-
дот за статистика на Република Македонија согласно 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна пери-
одика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат сите 
претплатија, трговски друштва и други правни лица 
од сите дејности: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: извр-
шените исплати во извештајната година за набавките 
на основните средства, за вредноста на набавките на 
основните средства (нови и половни), за отуѓувањата на 
основните средства во извештајната година, за инвести-
циите во основни средства според видот по намената на 

570. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Пресметка на 
штетите од елементарни непогоди" што Заводот за ста-
тистика на Република Македонија согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна периодика 
од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Со-
ветите на општините: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вкуп-
ниот износ на штетите од оштетени и уништени сред-
ства според видот на сопственост, дејност и област како 
и причини за создавање на штетите; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности/ Националната класи-
фикација на дејности и др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештаји а 
едница, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
по општини. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

В. д. директор, 
Дончо Гераснмовскн, е. р. 

Бр. 02-373/68 
15 април 1998 година 

Скопје 

571. " 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Економско-
технолошката соработка со странство" што Заводот за 
статистика на Република Македонија согласно Програ-
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мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна периодика 
од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата, трговските друштва и другите правни суб-
јекти: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: вред-
носта на странските вложувања у долгорочната произ-
водна кооперација 5 шгоестшзЈИОшѕте работа во стран-
ство и другите односи со странство; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единствена 
класификација на дејностм/Националната класифика-
ција на дејноста и др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештаји а 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
по дејности и по земји. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник еа Република Македонија". 

Бр. 02-373/67 
15 април 1998 година _ в ° Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовош, е. р. 

572. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. диреѕсгарот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија ма 15.04.1998 година 
донесе 

F Е 1 Е Н М Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Процена на до-
дадената вредност од индивидуалната станбена изград-
ба" што Заводот за статистика на Република Македо-
нија согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со 
годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Заво-
дот за статистика - база на податоци: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: вред-
носта на производството, меѓуфазната потрошувачка и 
додадената вредност; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел*: дефиниции и 
стандарди ма Системот на национални сметки и Един-
ствената класификација на дејиости/Националната кла-
сификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај ните единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на општина, а ќе се објавуваат за Република Маке-
донија по област и гранка. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/бб 
15 април 1998 година 

Скопје В. д. директор, 
Дончо Герасимовскн, е. р. 

573* 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ж Е Н 1 Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Процена на до-
дадената вредност од давање на угостителски услуги за 
сместување на туристи во објекти кои се во индивиду-
ална сопственост" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97), ќе го 
спроведува со годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение е© утврдува дека податоците ќе ги даваат: За-
водот за статистика - база на податоци и Туристички 
сојуз ма Република Македонија: 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: број на 
регистрирани туристи кои престојувале во тек на пре-
сметковната година во објекти за сместување кои се од 
значење за ова истражување (кампнралишта, приватни 
соби, станови, вили и викендици); број на ноќевања на 
туристите во споменатите објекти; просечна цена за 
едно ноќевање; 

- ири спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиниции и 
стандарди на Системот на национални сметки, Един-
ствената класификација на дејности/Националната кла-
сификација. на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици (општини), а ќе се објавуваат за Република 
Македонија по област и гранка. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бре 02-373/65 
15 трим 1998 година в ° Д- Д о к т о р , 

Скопје Д^што Герасимовекн9 е. р. 

Ш. ' 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. ^Пресметка на 
додадената вредност и бруто вредноста на производ-
ството на општината од индивидуалниот сектор ада зем-
јоделството" што Заводот за статасТнка на Република 
Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97), ќе го 
спроведува со годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат По-
драчните одделенија на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство што се нао|адт! во^ 
општините на Република Македонија: " 
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- задолжително ќе се прибираат податоци за: засе-
ани и ожнеани површини по видови на земјоделски кул-
тури; количински и вредносни податоци за остварените 
приноси; производи од сопствено производство потро-
шени за преработка во земјоделските домаќинства, за 
семе и за исхрана на добитокот; вредност и количина на 
набавените стоки и услуги што се јавуваат како еле-
менти на меѓуфазната потрошувачка; вредност и коли-
чина на продадените земјоделски производи; број и 
вредност на прнрастот на добитокот; бруто вредноста 
на инвестциите; бруто вредноста на производството; и 
додадената вредност; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиниции и 
стандарди на Системот на национални сметки, Един-
ствената класификација на дејности/Националната кла-
сификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица (општина) за област, гранка и подгрупа, а ке се 
објавуваат за Република Македонија по област и 
гранка. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/64 
15 април 1998 година w В д. директор, 

Скоте Дончо Герасимовски, е. р. 

575. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 15.04.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАШСТШЌ0 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Пресметка на 
додадената вредност и бруто вредноста на производ-
ството од индивидуалниот сектор на неземјоделските 
дејности на општините во Република Македонија" што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97), ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: По-
драчните одделенија за даноци во управите за јавни 
приходи; Фондот за здравствено осигурување на Р. Ма-
кедонија; Фондот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на Р. Македонија и Бирото за вработување на Р. 
Македонија; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: вкуп-
ниот број на физички лица (самовработени) и лицата 
што тие ги вработуваат; заработувачки на самоврабо-
тените, нето плати на лицата што се вработени кај нив, 
платени придонеси и даноци и други давачки за финан-
сирање на јавните потреби; бруто вредноста на произ-
водството; меѓуфазната потрошувачка и додадената 
вредност; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: дефиниции и 
стандардите на Системот на националните сметки, 
Единствената класификација на дејности/Национал-
ната класификација на дејности и Единствената класи-
фикација на занимања; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извепггајна 
единица (општина) дејност, гранка, подгоанка и зани-
мање, а ќе се објавуваат за Република Македонија по 
област и гранка. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр, 02,-373/63 
15 април 1998 година в - Д- Д о к т о р , 

Скопје Дончо Гераснмовски, е. р. 

576. — — — — 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 13.03.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Годишен из-
вештај за трговијата на големо - Трг-22" што Заводот 
за статистика на Република Македонија согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97), ќе го спроведува со годишна периодика 
од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски 
друштва, стоваришта и трговци поединци што вршат 
продажба на големо; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за промет 
и залихи на стоки во трговијата на големо по количини 
и вредности и продажба на трговските друштва и прет-
пријатијата од областа на нестопанство; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
номенклатурата на производите за домашна трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе ги даваат на ниво на извештај ните 
единици а ќе се објавуваат за градот Скопје и за Репу-
блика Македонија, 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/53 
15 април 1998 година „ директор, 

Скоте Дончо Герасимовски, е. р. 

577. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија на 13.03.1998 година 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување. „Тримесечен 
извештај за трговијата - Трг-15" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија согласно Програмата 
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за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97), ќе го спроведува со тримесечна периодика од 
1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски 
друштва, трговци поединци што вршат продажба на 
големо и мало; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за вредно-
ста на прометот и залихите, бројот на продавниците и 
работниците, структура на прометот по продавници, по 
општини и вредноста на залихите за односното триме-
сечје; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе ги даваат извештајните единици, а 
ќе се објавуваат на ниво на гранка, општини и за Репу-
блика Македонија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-373/51 
15 април 1998 година 

Скопје В. д. директор, 
Дончо Герасимовски, е. р. 

578. 
Врз основа на член 1 и 6 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ" бр. 40/87 и Ш89) и 
членовите 12,13 и 18 од Правилникот за работа, Одбо-
р о т ^ доделување на наградата „Гоце Делчев", имену-
ван со Одлука на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 57/95), на седницата одр-
жана на 15.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ" ЗА 1998 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНА-
ЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУ-

БЛИКАТА B b ОБЛАСТА НА НАУКАТА 

Наградата се доделува на: 

L Проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ, за трудот „Ис-
торија на македонската литература - средновековна 
книжевност".^ 

2. Проф. д-р Ирена Савицка и проф. д-р ЈБудмил 
Спасов, за- трудот „Фонологија на современиот маке-
донски стандарден јазик" - сегментална и суперсегмен-
тална. 

Бр. 08-2262/1 
17 аћрил 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Одборот за доделување 
на наградата „Гоце Делчев" 

акад. Ташко Георгиевски, с.р. 

ИСПРАВКА 

Во Правилникот за содржината на образецот на кар-
тонот за производство на тутун, објавен во „Службен 
весник на РМ" бр. 18 од 17 април 1998 година, на стр. 
993, направена е техничка грешка во Прилогот бр. 1, 
составен дел на Правилникот, кој треба да гласи: 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П - Скопје заведен е 

спор за развод на брак по тужбата на тужителот Са-
фет Белуловски од Скопје, ул. "Александар Турун-
џев" бр. 57а, против тужената Летка Белуловска од 
Скопје, со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува Летка Белуловска да се јави во судот 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата адреса на 
живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен при-
времен старател кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси во спорот, согласно чл. 84 од ЗПП., 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје,Ш П.бр. 443/98. 
_ _ _ _ _ _ _ (7038) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужител ката 
Верка Субиќ /Андревска/ од Скопје, ул."Рилски кон-
грес* бр. 104, против тужениот Ранко Су бик од градот 
Линц Австрија со непозната адреса. 

Се повикува Ранко Субиќ да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето или во истиот 
рок да ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, согласно чл. 84 од З П П в.в. чл. 5 од УЗ за 
спроведување на Уставот на РМ ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, Ш П.бр. 
743/98. (П31) 
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филијала Скопје, против тужениот Јахија Неџати од 
Скопје, ул ."Александар Бујнов" бр. 6/10, сега со 
непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 
73.405,00 денари. 

Се повикува Јахија Неџати да се јави во овој суд 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави својата адреса на 
живеење. Во спротивно, согласно чл. 84 од ЗПП в.в.' 
чл.5 од УЗ за спроведување на Уставот на РМ, ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, Ш П.бр. 
992/97. (7171) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Силавана Руста моминско Дебарлиева од Скопје, 
ул."Вамбел" бр. 2-1/5, против тужениот Агим Руста од 
Скопје со непозната адреса во Германија. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на Општините во град Скопје бр. 3020-
211 од 1 .IV. 1998 година, за привремен старател на 
туженатиот Агим Руста од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење е поставен адвокатот, Наташа 
Огненовска од Скопје, ул."Пајко Маало" бр. 6. 

Привремениот старател ќе го застапува тужениот 
се додека тужениот или негов полномошник не се 
јават пред судот, а до правосилнотоокончување на 
спорот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, IV. П.бр. 
3226/97. (7264) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води 
спор за сопственост по тужбата на тужителката 
Ристовска Добрица, од Скопје, против тужениот 
Георгиев Владо кој се наоѓа во странство со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот Георгиев Владо кој се наоѓа 
во странство со непозната адреса да се јави во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот со писмен 
поднесок или лично да му достави на судот податоци 
за неговото живеалиште и адреса. Во спротовно, 
судот ќе му постави привремен старател од редот на 
адвокатите кој ќе ги штити неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХШ П.бр. 
1053/98. (7322) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Огојчевски Љубе од Скопје, 
е. Јурумлери, против тужената Стојчевска Оливера, 
која се наоѓа во СР Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената Стојчевска Оливера, која 
се наоѓа во странство со непозната адреса во судот во 
рок од 15 дена по објавувањето на огласот со писмен 
поднесок или лично да го извести судот за нејзиното 
живеалиште и адреса. Во спротино, судот ќе и постави 
привремен старател од редот на адвокатите кој ќе ги 
застапува нејзините права и интереси до правосилното 
завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХШ П.бр. 
673/98. . (7419) 

^Цред за на брак по, 
тужбатанатужителот, Тони Каранфиловски од е. 

Јегуноце - Гетово против тужената Бец Соња со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Беџ Соња да се јави во ОВОЈ 

суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас и 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење, или, пак, да одреди полномошник кој ќе ги 
застапува нејзините интереси пред судот. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена и не 
ја достави својата адреса, или, пак, не одреди свој 
полномошник на истата ќе и биде поставен привремен 
застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, XVII. П. бр. 
977/98. (7549) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР * 
Се повикува тужената Зибери Елеза 'Пенија од 

Гостивар, сега со непозната адреса во БЈело Поље -
Р.Црна Гора да се јави при Основниот" суд во 
Гостивар, или постави свој полномошник кој ќе ја 
застапува по'предметот П.бр.923/97, во кој е тужена 
од страна на тужителот Зибери Зибер од Гостивар. 

Доколку не се јави и не постави свој полномошник 
во постапката ќе ја застапува Душица Димитриеска 
стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, 
КОЈ ќе ги има сите права и обврски на законски 
застапник, истата ќе ги превземе сите дејствија се 
додека не се јави односно до правосилното окончу-
вање на овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 923/97.(7664) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба 

од тужителот Министерство за здравство - фонд за 
здравствено осигурување - Подрачна служба - Ко-
чани, против тужениот Костадиновски Драго, ул. 
"Македонска" бр. 10 - Кочани, сега живее и работи во 
Италија со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Костадиновски Драго од 
Кочани, сега со непозната адреса на живеење да се 
јави во Основниот суд во град Кочани или да постави 
свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси 
во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот. Во 
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник 
и тоа лицето Благојчо Стојменов, судски приправник 
при Основниот суд - Кочани, кој ќе ги штити неговите 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани,П.бр. 149/96. (7066) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд се води парнична постапка за соп-

ственост по тужбата на тужителот Азир Кур тиши од 
Куманово, ул."Киро Фетак" бр. 31 против тужениот 
Исеина Исеин од Куманово, со непознато престоју-
валиште. Вредност на спорот неопределена. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
Љиљана Петровска, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Куманово, кој ќе го застапува тужениот 
до окончување на постапката или до негово поја-
вување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.418/98. (7165) 

Пред ОВОЈ суд е поведена е постапка за сопственост 
по тужбата на тужителот Миљазим Муслија, од е. 
Черкезе против тужениот Иљас Насуфи од е. Черкезе 
са непозната адреса на живеење вастр&вство^ Вред-
ност на спорот неопределена; VT , ' * ^ ^ 
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Со оглед да тужениот Иљаз Насуфи е со непоз-
нато место на живеење во странство, од страна на 
Основниот суд во Куманово му се одредува при-
времен застапник Савре Спасовски, стручен сора-
ботник при ово] суд, кој што ќе го застапува тужениот 
се додека ТОЈ или неговиот полномошник не се Јави 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово,!. П.бр.521/98.(7166) 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред ОВОЈ суд води процес Кочески Ѓоко од е. 
Жилче против Тодоровски Наум од Охрид, ул."Даме 
Груев" ' бр. 256/4, а сега со непозната адреса во 
Романса. Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се Јави на судот или 
постави свој застапник, ако тоа не го стори во овој 
рок судот ќе му постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 116/98. (7131) 

Пред ОВОЈ суд се води процес за сопственост по 
тужбата на Адили Нафи од е. Групчин против Незири 
Неби и Незири Зуркани-од с. Сара], ул."102" бр. 5 -
СкопЈе. 
Тужените Неби и Зуркани се во странство со 
непозната адреса се повикуваат тужените да се 
јават во рок од еден месец од објавувањето на огласот 
во судот или постават свој застапник ако тоа не го 
сторат во ОВОЈ рок судот ќе им постави привремен 
старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 370/98. (7167) 
Пред ОВОЈ суд поведе процес за сопственост и 

владение по тужбата на Несторовски Владо од е 
Беловиште, против Несторовски Ристо Драгомир од е 
Беловиште, а сега со непозната адреса во СР 
Југославија, Нешовска Павлина и Тасевски Миле од с. 
Одри, а сега со непозната адреса во САД. Се 
повикуваат тужените Драгомир, Павлина и Миле да 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јават на судот и достават адреса по истекот на ОВОЈ 

рок судот ќе им постави привремен старател кој ќе го 
води процесот во нивно име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 320/98. (7168) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Ајети А Ј Р И С од Тетово, 
против МациееЈевска Кинга Магдалена од Варшава, 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Магдалена МациееЈевдка 
Кинга да се Јави пред овој суд или во рок од 30 дена да 
постави свој полномошник во земјава. Доколку тоа не 
го стори овој суд ќе и постави привремен застапник 
КОЈ ќе се грижи за нејзините интереси до право-
силното окончување на спорот, а преку центарот за 
социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 383/98. (7421) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужител ката Трпковска 
Елица од Штип. ул. "Анте Банина" бр. 5/9, против 
тужениот Трпковски Симо, ул."Анте Банина" бр. 5/9 
во Штип сега со непознато пресојувалиште. 

Се повикува тужениот Трпковски Симо од Штип 
сега со непозната адреса да се Јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен 
весник на РМ", или да постави СВОЈ полномошник, или 
законски застапник кој ќе го застапува пред судот. Во 

спротивно, по истекот на ОВОЈ рок во смисла на чл. 84 
од ЗПП, на тужениот ќе му биде поставен привремен 
застапник кој ќе ги брани интересите на тужениот во 
постапката -по тужбата на тужителката до правосил-
ното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 1230/97. (7068) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I- -Скопје со решението 
ППбр.З/98,ја запиша во судскиот регистар на поли-
тичките партии под Рег.бр. 86 се запишува поли-
тичката партија ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА 
со скратено име ДА со седиште во Скопје на ул. 
"Никола Парапунов" бб, која ја застапува нејзиниот 
претседател д-р Васил Тупурковски. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15 04 1998 
година 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје (7299) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Рег. 
бр. 14 го запиша следното:Барањето на политичката 
партија ВМРО-Демократска партија за македонско 
национално единство со седиште во Скопје на ул. 
"Петар Драпшин" бр 36 за промена на името се 
уважува 

По правосилноста на ова решение името на поли-
тичката партија гласи: ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демо-
кратска партија за македонско национално единство), 
со скратено име ВМРО-ДПМНЕ. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (73оо). 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I- Скопје со решението 
Срег бр 1030/98,на регистарска влошка бр l-12713-о-о-
о ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на- Претпријатието за 
производство, промет и услуга "БИЛКА-КОМЕРЦ" 
друштво со ограничена одговорност со Ц.О. .булевар 
"Крсте Мисирков" бр.67-Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник - привремен 
работоводен орган Стојчески Миле, а се запишува 
новиот застапник Стаматовска Сузана в.д. директор 
овластен застапник, без ограничувања 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје (7002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 7351/97, на регистарска влошка бр 1-44644-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за тр-
говија, транспорт, туризам со угостителство и услуги 
"РЕЛИ" експорт-импорт, ц о , ул "137" бр. 11, Гос-
тивар 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Фејзула Сулејмани - директор на 
претпријатието без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
7351/97 -Скопје (1810) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7442/97, на регистарска влошка бр. 1-53973-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на Прет-
пријатието за производство промет и услуги „САНДРА 
КОМЕРЦ" 94 ДОО експорт - импорт - Скопје ул. Гоце 
Делчев бб. 

Дејноста се проширува со: 050201, 050202, 040011, 
040002, 040003. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7442/ 
97 (2406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 27/98, на регистарска влошка бр. 1-44015-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар примената на осно-
ван и промена на лице во Услужно трговско претприја-
тие „ЈАНАТО" Д.О.О. Увоз - Извоз - Скопје, ул. 
„Милан Зечар" бр. 8/8 - Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Трајчева Татјана а 
истапува: Мојсовски Дончо. Да се брише: Мојсовски 
Дончо а да се запише: Трајчева Татјана како директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 27/98. 
(2408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7069/97, на регистарска влошка бр. 1-67896-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет во Претпријатието за професи-
онална рехабилитација и вработување на инвалиди 
„ИНДУС" Д.О.О. УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ, ул. 
„Маршал Тито" бр. 26 - Ѓ. Петров - Скопје. 

Се брише: Иванчо Ланчевски - ВД - Директор. 
Се запишува: Весна Спирковска - ВД - Директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7069/ 

97. (2409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 131/98 на регистарска влошка 1-67724-0-0-0 јѕ 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тието за производство, промет и услуги „Електро-град-
ба" цо експорт-импорт Неготино, ул. „Петар Демир-
жи" бр. 16/3, Неготино. 

Истапува Стојковски Владо од Неготино. 
Се брише Стојковски Владо, а се запишува: Стоја-

новска Мара. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 131/98 

(2456) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5835/97 на регистарска влошка 1-15027-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на Производ-
ното трговско угостителско претпријатие во приватна 
сопственост „ЈШБРА" ПО експорт-импорт, Кава-
дарци, ул. „Ѓуро Салај" бр. 6. 

Истапува од претпријатието Снежана Костова, а 
пристапува Грков Никола. 

Нови дејности се: 020110, 020121, 020131, 050302, 
060501, 060602, 070125 , 080112, 080201, 090123, 090122, 
110903. 

Да се брише од директор Костова Снежана, а да се 
запише за директор Грков Никола. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5835/ 
97 (2457) 

070114 - кондиторски производи, безалкохолни пи-
јалаци, кафе, зрнести производи; 

070129 - тутун и прибор, весници, козметика. 
Се прецизира со: 
070114 - разни животни намирници, алкохолни пија-

лоци и производи за домашна потреба. 
070129 - тутун и други непрехранбени производи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 13/98 

(2458) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 87/98 на регистарска влошка 1-54863-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма, ос-
новач, прошируваа на дејност на Претпријатието за 
производство и услуги на големо и мало „Декер" Ц.О. 
увоз-извоз Скопје, ул. „Димитрија Чуновски" бр. 32-6, 
Скопје. 

Новата промена на фирма, на претпријатието гласи: 
Производно, трговско, услужно, претпријатие „Ва-

сил-комерц" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Дими-
трија Чуновски" бр. 32-6 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Ванчо Попризов, а 
истапува: Димитрија Бунтески. 

Дејноста се проширува со: 011314, 011315, 011810, 
011831, 012321, 012322, 012323, 012324, 012201, 012202, 
012203, 012310, 012410, 012421, 012429, 011010, 011091, 
011092, 011093, 011099, 011311, 011312, 011320. 

Се брише: Димитрија Бунтески, а се запишува: 
Ванчо Попризов, како директор без ограничуваа. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 87/98 
(2459) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 216/98 на регистарска влошка 1-37472-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач на 
Претпријатието за трговија и услуги „Леди комерц С" 
д.о.о. Скопје, ул. „Антон Панов" бр. 141/1. 

Промена на основач на Претпријатието за трговија 
и услуги „Леди комерц С" д.о.о. Скопје, ул. „Антон 
Попов" бр. 141/1. 

Од претпријатието истапува основачот Бранко Га-
врилов од Скопје. Во претпријатието пристапува осно-
вачот Јоне Стојановски од Ресен, ул. „11 Октомври" 
бр. 28/1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 216/98 
(2460) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 352/98 на регистарска влошка 1-17821-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште, основач, проширување на дејности на Претпри-
јатието за промет на големо и мало „А и М - Комерц" 
увоз-извоз Д.О.О. - Скопје, ул. „Никола Парапунов" 
бр. 1-1-46. 

Досегашниот назив и седиште на Претпријатието за 
промет на големо и мало „А и М - Комерц" увоз-извоз, 
Д.О.О Скопје во иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство и трговија „ОРТЕКС 
ЛТД" Д.О.О. Скопје, ул. „Градиште" бр. 37. 

На ден 26.01.1998 год. во претпријатието пристапил 
Ценлилар Хајати, а на истиот ден истапил Гавриловски 
Јовица. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
011313, 011319, 011320, 011390, 011722, 011723, 011831, 
012201, 012203, 012310, 012321, 012511, 012512, 012513, 
012514, 012515, 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 
012613, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 
013021, 020110, 020121, 060501, 060502, 060503, 110109, 
110303, 110404, 110903. 
, Од Основниот, суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 352/98 
М. , • .... ; ,, „. , ;51. V ' • (2461) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 6752/97, на регистарска влошка бр. 1-45308-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив на 
седиште, истапување и пристапување на основани и 
Промена на лице овластено за застапување на, Прет-
пријатие за промет „РИВАЛ-ТА-КОМЕРЦ" Д.О.О. 
Експорт-Импорт, Скопје, ул. „Даскал Камчев" бр. 3/1-

Се врши промена на фирмата и седиштето на прет-
пријатието па во иднина ќе гласи: 

Трговско претпријатие „ТЕХНОМОБИЈ1 -93" Ек-
сгхорт-Импорт Д.О.О. Скопје општина Центар ул. „13" 
бр. 95. 

Од 14.11.1997 год. од претпријатието како основач 
истапува лицето Томслав Петков а пристапуваат Ристе 
Арсов, Ристо Чокрев и Ивица Симоновски од Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет и 
тоа: 

Да се брише Томислав Петков директор со неогра-
ничени овластувања, да се запише Ристе Арсов дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6752/ 
97. (2410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6937/97, на регистарска влошка бр. 1-6689-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за трговија на големо и мало, угостителство и 
туризам „ДРНКОВ" увоз-извоз" ДОО - Скопје „Орце 
Николов" бр. 104. 

Промена на лицето овластено за застапување Дејан 
Личеноски се брише како директор . 

Снежана Дрнкова Личеноска се запишува како Ди-
ректор, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6937/ 
97. (2411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6537/97, на регистарска влошка бр. 1-59173-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за трговија производство „НИС-КОМЕРЦ" 
увоз-извоз ДОО Скопје е. Волково ул. 25 бр. 5. 

Претпријатие за трговија и производство „НИС-
КОМЕРЦ" увоз извоз ДОО ул. „Анри Барбис" бр. 61/1-
2 населба Маџари Скопје. 

Истапува: Груховски Петре од Скопје. 
Се брише: Трновски Петар. 
Се запишува: Јован Андојиовска директор без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6537/ 

97. (2412) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 7386/97, на регистарска влошка бр. 1-57220-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Про-
изводно услужно трговско претпријатие „ТРАДИЦИ-
ЈА" ЦО Скопје ул. „Отокар Кершовани" бр. 38. 

Друштво за производство, инженеринг, трговија и 
услуги „УНИОНИНВЕСТ" - МАК ДОО експорт им-
порт Скопје ул. „Ленинградска" бр. 71. 

Истапува Стојановски Трајан а пристапуваат Мури-
јан Ацо, Красиќ Милош, Барамачев Трајче, Тодоров-
ски Јанко, Боцевски Драган, Симоновски Гоце. Да се 
бришат следните дејности: 012201, 012202, 012310, 
013322, 012333, 090140. 

Дејноста се проширува со: Посредување и застапу-
в а а во прометот на стоки и услуги констатација, реек-
спорт, туристичко агенциски работи, инвестиционо. 

Да се бришат Стојановски Трајан а се запишува Му-
радјан Ацо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7386/ 
,91. (2414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 96/98, на регистарска влошка бр. 1-27307-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, проширување на дејност и промена 
на директор на Трговско претпријатие „ДАМ - КО-
МЕРЦ" Д , 0 . 0 . експорт-импорт Скопје ул. „Пушкино-ва" бр. 6/1/6, 

Со одлука од 13.01.1998 год. се менува називот, бро-
јот и седиштето на претпријатието па во иднина ќе 
гласи: Претпријатие за производство, трговија, промет 
и услуги „ТОБИОЛ" д.о.о. експорт импорт Скопје, ул. 
„13-ти Јули" бр. 19 Скопје. Истапува основачот Анге-
ловски Бранко од Скопје а пристапува Трпковски Тони 
од Скопје. Дејноста се проширува во внатрешниот про-
мет со: 012622, 012699, 060501, 060502, 060503, 070113, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 
070132, 070150, 070211, 070313, 070214, 07022, 070222, 
070226, 070227, 070229, 070240, 070260. 

Се менува лицето овластено за застапување во вна-
трешен и НГО: 

Се брише: Ангеловски Бранко до Скопје, 
Се запишува: Трпковска Билјана од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 96/98. 

(2415) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 258/98, на регистарска влошка бр. 1-24570-0-0-
0,, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач и директор на Претпријатие за про-
мет на големо и мало и услуги „С.И.М. - Траде" д.о.о. 
увоз извоз ул. „Народен фронт" бр. 5/55 Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за промет 
на големо и мало и услуги „С.И.М. - Траде" д.о.о. увоз 
извоз ул. „Народен фронт" бр. 5/55 Скопје. 

Од претпријатието истапува Ѓаковка Ј1ефка, Ѓаков-
ски Атанс а пристапува Гаковски Митре, Лунески Сто-
јан и Коневски Илија. 

Се брише Гаковска Лефка се запишува Лунески 
Стојан, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 258/ 
98. (2417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6136/97, на регистарска влошка бр. 1-51708-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената основач 
и директор на „СОУНД" д.о.о. Претпрадатие за услуги 
и трговија увоз извоз Скопје ул. „Илинден" бр. 3/47. 

Кон претпријатието пристапува Ковачева Павлина 
од Скопје. 

Се брише Ковчев Драганчо се запишува Павлина 
Ковачева како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6136/ 
97. (2418) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
80/98, на регистарска влошка бр. 1-10704-0, ја заниша 
во судскиот регистар промена на овластено лице на 
Претпријатието за трговија и угостителство „ЦИЛЕ-
КОМЕРЦ" п.о. Проби штип. 

Се врши промена на овластеното лице на тој начин 
што како овластено лице на претпријатието се запи-
шува лицето Мире Павлов од Пробиштип, со неогра-
ничени овластувања при застапувањето на претприја-
тието во внатрешно и надворешно трговскиот промет, 
а досегашното овластено лице Иван Ефремов од Про-
биштип се брише од судскиот регистар и сите овласту-
вања во внатрешно и надворешно трговскиот промет 
му се одземаат. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 80/98. (2785) 

Основниот суд во Штип, со решението Трсг. бр. 
12/97, на регистарска влошка бр. 8-03000252-000-03, ја 
запиша во трговскиот регистар промена на основачот 
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на Трговското друштво за производство, градежни-
штво и трговија „СТАНДАН" д.о.о. увоз-извоз, ул. 
„Кочо Рацин" бр. 109, Пробиштип. 

Јаче Петков од Пробиштип, истапува од 22.10.1997 
год. 

Пристапува Лозена Петкова од 22.10.1997 год 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 12/97. (2786) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
65/98, на регистарска влошка бр. 1-6963-0, ја заниша 
во судскиот регистар промена на назив, седиште, овла-
стено лице, основач, проширување на дејност на Прет-
пријатието за транспорт, трговија и услуги „КИТА-
НОВ" п.о. увоз-извоз е. Борисово, бр. 2, Ново Село. 

Досегашниот назив и седиште: Производно и тргов-
ско претпријатие на големо и мало „ГОПЕР" со п.о. 
Ново Село, се менува и новиот назив и седиште гласи: 
Претпријатие за транспорт, трговија и услуги „КИТА-
НОВ" п.о. увоз-извоз е. Борисово, бр. 2, Ново Село. 

Досегашниот основач Горан Пертемрв истапува од 
претпријатието, а обртните средства во износ од 20,00 
ден ги преостанува на новиот основач Митко Китанов 
КОЈ овие средства ги прима. 

Дејности: 050301,050302, 050201, 050202, 050203, 
050209, 050100, 060501, 060502 , 060503, 060602, 060601, 
060609. 

Досегашниот директор Горан Пертемов се брише, 
за нов директор и застапник на претпријатието се за-
пишува Митко Китанов со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 65/98. (2787) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
18/98, на регистарска влошка бр. 1-7355-0, го запиша 
во судскиот регистар пристапување на основач и про-
ширување на дејноста на Градежното претпријатие 
„ГРАЃЕВИНАР" п.о. ул. „8 Март" бр. 3, Струмица. 

Во градежното претпријатие „ГРАЃЕВИНАР" п.о. 
Струмица покрај досегашниот основач, Димитар Јан-
ков, како нов основач, пристапува Милија Корнич, 
Неготин, СР Југославија. Основачкиот влог на основа-
чот кој пристапува е во парични средства во износ од 
100,00 денари. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
071029, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 
070320, комисиона продажба на стоки од увоз, реек-
спорт, посредување и застапување во надворешно 
трговското работење 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр 18/98. (2788) 

Основниот суд во Штип, со решението Срсг. бр. 
90/98, на регистарска влошка бр. 1-3695-0, ja заниша 
во судскиот регистар промена на овластено лице на 
Трговското претпријатие „ГОР-ПРОМ" п.о. увоз-из-
воз, ул „Епаминонда Поп-Андонов" бр. 44, Струмица. 

Дејности- 060602, превоз на патници со такси авто-
мобили 

Се брише Гордана Клскачкоска, директор со нео-
граничени овластувања и застапник во надворешно 
трговскиот промет 

Се запишува Глигор Јанев, директор со неограни-
чени овластувања и застапник во надворешно тргов-
скиот промет 

Од Основниот суд во Штип, Срсг бр. 90/98. (2789) 

Основниот суд во Штип, со решението Срсг. бр 
71/98, на регистарска влошка бр. 1-1152-0, ја заниша 
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во судскиот регистар промена на седиште на Претпри-
јатието во приватна сопственост за трговија и економ-
ски услуги „ЕКОНОМИК-Б" ц.о. увоз-извоз, ул. 
„Младинска" бр. 43 1/9, Струмица. 

Се менува седиштето на претпријатието и во идни-
на ќе гласи: Претпријатие во приватна сопственост за 
трговија и економски услуги „ЕКОНОМИК-Б" ц.о. 
увоз-извоз ул. „Младинска" бр. 43, 1/9, Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 71/98. (2790) 

Основниот суд во Штип, со решението Трсг бр 
96/98, на регистарска влошка бр. 6-03000826-000-01, го 
запиша во трговскиот регистар упис на Трговецот пое-
динец Благородна Тодор Сандова ТП ул. „Моша Пија-
де" бр. 79, Берово. 

Основач: Благородна Сандова од Кочани. 
Дејности: 0701, 070114, 070121, 070123, 070126, 

070128, 070129 , 070132. 
Одговорност: неограничени овластувања, одговара 

лично со целиот имот. 
Овластен потписник е Благородна Сандова. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 96/98 

(2745) 

Основниот суд во Штип, со решението Трсг бр 
66/98, на регистарска влошка бр. 6-03000796-000-06, го 
запиша во трговскиот регистар упис на Трговецот пое-
динец Илија Димчо Димковски ТП ул. „В Влаховић" 
4/6, Св. Николе. 

Дејности: 060602, превоз на патници со такси вози-
ла. 

Одговорност, лично со целиот имот. 
Овластен потписник е Илија Димковски. ' 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр 66/98 

(2746) 
Основниот суд во Штип, со решението Трсг бр 

40/98, на регистарска влошка бр. 1-03000770-000-03, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, промет и услуги Симтскс ЈТД 
Јасминка Димитровска и др. експорт-импорт, е. Ве-
трен, Делчево. 

Друштвото е основано со договор за основање бр 
01/98 од 16.01.1998 година, а основачи се Јасминка Ди-
митровска и Влатко ^митровски, двајцата од Делче-
во. 

Дејности: 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012691, 012699, 013021, 013072, 0130121, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070227, 070229, 080112, 
080121, 080122 , 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 
110302, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничсн 
промет со соседните држави, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, услуги што сс во врска со 
меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, 
складирања, агенциски услуги во транспортот, привре-
мен извоз, односно увоз на опрема под закуп, лизинг, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за ceoja сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица содруж-
ниците одговараат лично и неограничено солидарно, 
со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
го застанува Јасминка Димитровска, управител на дру-
штвото и застапник во надворсшно-трговскиот про-
мет, со неограничени овластувања 

Од Основниот суд во Штип, Трсг бр 40/98. 
(2747) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
478/97, на регистарска влошка бр. 6-03000535-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Кирчо Владо Димитровски ТП ул. „Ленино-
ва" бр 7, Делчево 

Трговецот поединец е основан со иркава за оснива-
ње бр 01/97 од 08 10 1997 година, а основач е Кирчо 
Владо Д^митровски 

Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070123, 
070129, 070140 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свос име и за сметка на фирмата, а 
за сторените обврски одговара лично со целиот СВОЈ 
имот 

Кирчо Димитровски е овластен потписник на трго-
вецот поединец 

Од Основниот суд во Штип, Трсг. бр. 478/97 
(2748) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 
615/97, на регистарска влошка бр. 6-03000691-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Невенка Томе Митевска, ТП е Габрово, 
Делчево. 

Основач на фирмата трговец поединец е Невенка 
Митевска. 

Даности- 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070123, 070140. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свос име и за сметка на фирмата 

Овластен потписник е Невенка Митевска, одговара 
лично со целиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр 615/97 
(2749) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срсг. бр. 104/98 на регистарска влошка бр. 1-12419 -
Битола, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачкиот влог на Приватното претпријатие за 
производство, промет и услуги „СОКОЈ1ИНА-ШИ-
ПАД" п.о. увоз-извоз, ул. „Коларска" бр. 11, Прилеп. 

Основачот на претпријатието Конеска Роза од 
Прилеп ул. „Коларска" бр. 11, донесе Одлука за зго-
лемување на основачкиот влог во претпријатието бр. 
03-102/1 од 14.01.1998 год., со која го зголеми влогот 
во претпријатието со уште износ од 50.000,00 денари 
(педесет илјади денари). 

Основач - Конеска Роза. 
Директор - Конеска Даниела. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 104/ 

98. (2815) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 63/98 на регистарска влошка бр. 000970 -
Битола, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец Радио-такси Спироски Наум Перо - МАСИ-
МО - т.п. ул. „Кузман Шапкарев" бр. 3, Охрид. 

Седиште: ул. „Кузман Шапкарев" бр. 3, Охрид. 
Содружник: Спироски Перо со Изјава од 28.01.1998 

год. 
Дејност: 060602. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка - Полни овласту-
вања. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот - Полна одговор-
ност. 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Срег. бр. 62/98 на регистарска влошка бр. 000969, го 
запиша во судскиот регистар усогласувањето со ЗТД 
Претпријатие за производство, транспорт, промет и 
услуги ТАРА 60 експорт-имиорт, Татиана X. Тотева, 
Д.О.О.Е.Л. ул. „Христо Ботев" бр. 6, Битола 

Усогласување на актите на претпријатието за тран-
спорт, промет и услуги, ТАРА-ТРЕФИК 97 д.о о скс-
порт-импорт, Битола, со Законот за трговските дру-
штва. 

Новата фирма гласи: Претпријатие за производ-
ство, транспорт, промет и услуги ТАРА 60 скснорт-
импорт, Татиана X. Тотева, ДООЕЛ, Битола. 

Седиште: ул. „Христо Ботев" бр. 6, Битола. 
Зголемување на основаната главнина на Друштво-

то со вложување на парични средства во износ од 
20.000 ДЕМ или 618.500.00 денари и непаричен влог 
во износ од 259.500 ДЕМ или 8.044.500 денари по при-
ложен извештај на овластен проценител. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото и во надворешно-трговскиот промет на ли-
цето Цена Корлсвска и се брише од судскиот реги-
стар. 

Лице овластено за застапување на друштвото и во 
надворешно трговскиот промет е Бале Стсвановски 
в.д. управител. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214 , 070219, 070222 , 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 110909, 060501, 060502, 060503 , 080201, 
080202, 110303, 110404, 110309, 012521, 012522, 012523, 
012524, 012611, 012612, 012613 , 012614, 012621, 012622, 
012699, 090150, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
станува со полно овластување, без ограничување, а за 
обврските кои ги презема одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Срсг бр. 62/ 
98. (2817) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 51/98 на регистарска влошка бр 0Ш958 -
Битола, го заниша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за превоз на лица Ѓорѓи Симеон Бечваров-
ски ЗОКИ И ЦОЛЕ Т.П. ул. „Ј Христовски" бр 1/1, 
Битола. 

Дејности: 060602, 060501. 
Овластен потписник: Ѓорѓиа Бсчваровски, ул. „Ј 

Христовски" бр. 1/1, Битола. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд Битола - Битола, Трсг бр 51/ 
98. (2818) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трсг. бр. 52/98 на регистарска влошка бр 000959 -
Битола, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за трговија на мало Биљана Костова „БУБА 
МАРА" т.и., ул. „Драган Димески44 бр. 4, Прилеп 

Костова Биљана, одговара со СВОЈОТ целокупен 
имот. 

Дејности: 070121. 
ТП во правниот промет со трети лица настапува во 

свос име и за CBOja сметка, полно овластување 
ТП за обврските сторени во правниот промет со 

трети лица одговара со целокупниот свој имот. 
Костова Блажева Биљана, со неограничена одго-

»опност. 
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Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 39/98 на регистарска влошка бр. 000946, го 
запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за 
трговија Светлана Радован Костадиноска „МОСТ-СК" 
„ТП", ул. „Горче Петров" бр. 5, Кичево. 

Трговец поединец е основачот Светлана Костади-
носка, ул. „Ѓорче Петров" бр. 5, Кичево, со изјава од 
15.01.1998 година. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 и 070132. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свос 

име и за своја сметка во рамките на запишаните дејно-
сти. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
„ТП" одговара лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица во внатрешниот 
трговски промет „ТП" го застапува овластениот пот-
писник, Светлана Костадиноска. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трсг. бр. 39/ 
9 8 . ( 2 8 2 0 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 360/98, на регистарска влошка бр. 1-8661-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатие за угостителство, туризам и трго-
вија на големо и мало експорт-импорт „УНИВЕРЗ" 
п.о. ул.„Методија Митевски" бр.9/4/3 Скопје. 

Истапува основачот Кочан Бојан. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 

360/98. (2667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7203/97, на регистарска влошка бр. 1-12063-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување во внатре-
шниот трговски промет и НТР на Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало и услуги во 
прометот „РАДОМАН увоз-извоз д:о.о. Бул.„Парти-
зански одреди" бр. 18 Скопје. 

Од 17.12.1997 год. од претпријатието како основач 
пристапуваат Светлана Димовска од Скопје и ДСЈИН 
Димовски од Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање Љубомир Димовски директор без ограничување, 
а се запишува Леонит Димовски директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 
7203/97. (2668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 288/98, на регистарска влошка бр. 1-43989-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, проширување на дејност и промена 
на директор на Претпријатие за трговија и услуги 
„ХИДРО - ВОЗДУХ" увоз-извоз д.о.о. ул. „Ѓурчин 
Кокале" бр.43а Скопје. 

Истапува основачот Мишевски Ранко, а се запишу-
ва Јовсвски Бобан. 

Дејности: 090121, 090122, 090123, 090139. 
Се брише Мишевски Ранко, а се запишува Јовсвски 

Бобан. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 

288/98. (2669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 231/98, на регистарска влошка бр. 1-60765-0-
0-0, го запиша вQ судскиот регистар пристапување, ис-
тапување на основач и промена на директор на Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „Б & Н", 
увоз-извоз, д.о.о. ул.„Буковиќ" бр.З Скопје. 

На ден 21.01.1998 пристапил Сабедин Рамадин, а на 
истиот ден истапиле Васко Столев и Себајдин Кајтаз. 

Бр. 19 - Стр. 1063 

Се брише Себјадин Кајтез, а се запишува Сабсдин 
Рамадан, директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 
219/98. (2670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7265/97, на регистарска влошка бр. 1-13105-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатие за трговија на големо и мало 
„Т - В КОМПАНИ" извоз-увоз д.о.о. ул. „Методија 
Митевски" бр. 11/8-13 Скопје. 

Се брише Трајковски Петар, а се занишува Трај-
ковска Јасминка како нов директор. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 
7265/98. (2671) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3 8 2 / 9 8 , на регистарска влошка бр 1 - 4 6 0 4 4 - 0 -
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатие за промет на големо и мало 
„ФИТИ КОМЕРЦ" извоз-увоз д.о о CKOIIJC ул „ 3 7 8 " 
бр.З Скопје. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
на во иднина седиштето на претпријатието ќе биде на 
бул. „Стив Наумов" бр.7/1 Скопје. 

Од Основниот суд во СКОПЈС 1 - СКОНЈО, Срсг бр 
3 8 2 / 9 8 . ( 2 6 7 2 ) 

Основниот суд СКОНЈС I - СКОПЈС, со решението 
Срсг., бр. 7 0 9 3 / 9 7 , на регистарска влошка бр 1 - 6 5 0 3 2 -
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Производно, трговско, услужно прет-
пријатие „ТА - БЕ ТРАНС" д о.о. скснорт-импорт ул 
„Ссвостополска" бр 3 5 CKOIIJC. 

На ден 1 0 . 1 2 . 1 9 9 8 год во претпријатието приста-
пил: Претпријатие за трговија и транспорт „БОЕМ" 
сксиорт-импорт д о.о. CKOIIJC е. Раштак. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр 
7 0 9 3 / 9 7 . ( 2 6 7 3 ) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
725/97, на регистарска влошка бр. 000870, го заниша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја „СЕРВИС БИРО" Мевла Љутви Муфти ТП бул. 
„Туристичка" бр. 46, Охрид. 

Дејности: 070128, 070132, 070226, 110909. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот имот. 

Лице овластено е Мевла Љутви Муфти. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 725/97. 

(2943) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
76/98, на регистарска влошка бр. 000983, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското дру-
штво за производство, трговија и услуги, Антонио Ко-
стов „ТИМАК" д.о.о.е.л. бул. „Тристичка" бр. 30, 
Охрид. 

Седиште: бул. „Туристичка" бр. 30, Охрид 
Содружник: Антонио Костов со изјава од 

29.01.1998 год., 
Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 

011316, 011319, 011320, 011390, 011941, 011949, 012421, 
012429, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013072, 
013099, 013121, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, ,060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
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070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080119, 080121, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 
090129, 090171, 090209, 110309, 110903, 110905, откуп 
на земјоделски и сточарски производи, шумски плодо-
ви и лековити билки, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, посредување и застапување во прометот на стоки 
и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
миење коли, забавни игри на автомати. 

Трговското друштво во пометот со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот имот. Полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител Антонио Костов. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 76/98. 
(2944) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
75/98, на регистарска влошка бр. 000982, го заниша во 
трговскиот регистар основањето на Трговското дру-
штво за производство, трговија и услуги Оливер Сми-
чески „СЛАВИЦА" д.о.о.е.л. ул. „Св. Климент 
Охридски" бр. 120, Охрид. 

Седиште ул, „Св. Климент Охридски" бр. 120, 
Охрид. 

Содружник: Оливер Смичсски со изјава од 
15.01.1998 год. 

Дејности: 011390, 011941, 011949, 012201, 01-2202, 
012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 
012429. 050301, 050302, 060501, 060502 , 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221,-070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070229, 07230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
080111, 080112 , 080114, 080119. 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090209, 110109, 
110309, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
шумску плодови и лековити билки, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, 
угостителски и туристички услуги, посредување и за-
станување во прометот на стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, миење коли, забавни 
игри на автомати, игри на срсќа, менувачници. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свос име и УЛ своја сметка Полни 
овластувања 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот имот. Полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото Оли-
вер Смичсски, управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр 75/98. 
(2945) 

070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080114, 
080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 
090150, 090202, 090209, 110309, откуп на земјоделски 
производи шумски плодови и лековити билки, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, миење коли, забавни 
игри на автомати. 

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

Друштвото во правниот промет спрема трети лица 
одговара со целиот имот. Полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Гоце Петковски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 728/97. 

(2946) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
82/98, на регистарска влошка бр. 1-1350-0, го запиша 
во судскиот регистар истапување на основач и проме-
на на овластено лице на Претпријатие за трговија и 
услуги „ЕЈ1ВАНА-ВС* п.о. увоз-извоз, ул. „Јанко 
Цветинов" 27/3-14, Штип. 

Истапување на основачот Васе Митев. 
Се брише Трајчо Илиев, директор и застапник со 

неограничени овластувања. 
Се запишува Серафин Трендов, директор и застап-

ник со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 82/98. (2779) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
59/98, на регистарска влошка бр. 1-12343-0, го запиша 
во трговскиот регистар проширување на дејност -на 
Претпријатие за производство, промет и услуги „ТО-
КОМ Д" п.о. увоз-извоз, ул. „Христијан Карпош" бр. 
40/6, Штип. 

Дејности: тутун и други ^прехранбени производи, 
трговија со таксени и даночни обврзници. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 59/98. (2780) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
72/98, на регистарска влошка бр. 1-9075-0, ја запиша 
во судскиот регистар промена на основач и овластено 
лице на Претпријатие за проектирање градежништво 
и услуги „МАРКЕТ ПРОЕКТ" п.о. Штип. 

Досегашниот основач Зоран Читкулев истапува, а 
како основач пристапува Слободан Рабасовиќ од Ско-
пје. 

За обврските на претпријатието основачот одгова-
ра Зоран Читкулев, директор и застапник во надворе-
шно трговскиот промет се разрешува, а за нов дирек-
тор и застапник во надворешно трговскиот промет се 
именува Слободан Рабасовиќ со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 72/98. (2781) 

Основниот суд во Штип, СО решението Трег. бр. 
91/98, на регистарска влошка бр. 1-8639-0, ја запиша 
во трговскиот регистар промена на основач и овласте-
но лице, седиште на Претпријатие во приватна соп-
ственост за промет на големо и мало „КИ-ДО" п.о. 
ул. „Пиринска" бр. 34, Штип. 

Досегашниот назив и седиште: Претпријатието во 
приватна сопственост за промет на големо и мало 
„КИ-ДО" п.о. увоз-извоз, ул. „Пиринска" бр. 34, 
Штип, се менува и гласи: Претпријатие за производ-
ство, трговија и услугу на големо и мало ;,ШТРА" 
п.о. увоз-извоз ул. „Пролетерска" бр. 44, Штип. г 
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Од претпријатието истапува основачот: Цурев 
Емилчо. 

Во претпријатието пристапува основачот: Трајче 
Ѓорѓиевски од Штип. 

Дејности: 13121, 013400, 060602, 070240, 090183, 
012410, 012429. 

Од трговскиот регистар се брише Емилчо Цурев 
директор без ограничување во застапувањето. 

Се запишува Трајче Ѓорѓиевски, директор без огра-
ничување во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 91/98. (2782) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1129/97, на регистарска влошка бр. 1-1743-0, го запиша 
во трговскиот регистар пристапување на основач на 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало, „ТАНИЦА" п.о. увоз-извоз, Штип. 

Пристапување на основачи Трајче Илиев и Венцо 
Ордев. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1129/97. 
(2783) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1214/97, на регистарска влошка бр. 1-13892-0, го запи-
ша во судскиот регистар истапување на основач и при-
стапување на нов основач на Мешовито претпријатие 
за производство, промет и услуги „МАКОСТРОЈ" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Горче Петров" бр. 28, 
Делчево. 

Славе Трајанов од Делечво, истапува од претприја-
тието и својот основачки влог го преотстапува на но-
виот основач кој пристапува во претпријатието. 

Методи Трајанов од Делчево, пристапува во прет-
пријатието и го прифаќа без надомест основачкиот 
влог на основачот кој истапува од претпријатието. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1214/97. 
(2784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 78/98, на регистарска влошка бр. 6-02001378-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец автотакси „ШИШ-ПРЕВОЗ" 
т.п., Драги Благоја Шишовски ул. „Румена Хаџипан-
зова" бр. 32-а, Скопје. 

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060503, 060601. 
Управител е Драги Шишевски од Скопје ул. „Руме-

на Хаџипанзова" бр. 32-а, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
78/98. (2449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17/98, на регистарска влошка бр. 6-02001306-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец автотакси „РЕНО" т.п., Дејан-
чо Јордан Костовски ул. „Хо Ши Мин" бр. 311-а, Ско-
пје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Управител е Костовски Дејанчо од Скопје ул. „Хо 
Ши Мин" бр. 311-а, Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот својимот. 
/ Од Основниот суд во Скопје I ^ Скопје, Трег. бр. 

17/98. ч (2450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 151/98, на регистарска влошка бр. 8-
02001453-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за изведување на ра-
боти во индустријата, градежништвото и трговијата 
„Макс комерц" увоз-извоз, Драганчо Димовски, 
д.о.о.е.л., ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 33, Скопје. 

Дејности: производство на префабрикувани градеж-
ни елементи - 012142, производство на преслека за до-
маќинството - 012623, собирање и примарна преработ-
ка на индустриски отпадоци - 013500, градежништво -
050100, 050201, 050203, 050301, 050302, трговија на ма-
ло - 070114, 070123, 070124, 070125, 070125, 070127, 
070128, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на го-
лемо - 070211, 070213, 070219, 070223, 070224, 070226, 
070240, 070250, 070260, финансиски, технички и делов-
ни услуги - 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 
110404, 110611, 110909, 060501, 060502, 060503,, надво-
решнотрговски промет - 070310, 070320, посредување 
и застапување во промет на стоки и услуги, меѓународ-
на шпедиција, агенциски услуги во транспортот, заста-
пување на странски правни и физички лица, консигна-
циона продажба, угостителски и туристички услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

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 Димовски Драганчо - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
151/98. - (2451) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 94/98, на регистарска влошка бр. 6-02001388-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец Амбулантна продажба „АФРО-
ДИТА" т.п., Тахир Рамадан Латифов Бул. „Македон-
ско-косовска бригада" бр. 14/8, Скопје. 

Амбулантна продажба на стари алишта (стар тек-
стил и конфекција) со подвижна пазарна тезга низ гра-
дови и села на Македонија. 

Управител е Тахир Латифов од Скопје Бул. „Маке-
донско-косовска бригада" бр. 14/8, Скопје. 

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

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
94/98. (2452) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1600/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000626-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец за превоз на патници 
со автобус „МИЛЕ" т.п., Миле Круме Цветковски ул. 
„1" бр. 156, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601. 
Управител е Миле Круме Цветковски - управител 

без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1600/97. (2453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6953/97, на регистарска влошка бр. 1-456-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Фабрика за заварени цевки и профили „И 
Октомври" акционерско друштво во мешовита соп-
ственост со потполна одговорност ул. „11 Ноември" 
бр. 86, Куманово. 
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Дејноста БО внатрешен промет се проширува со: 
090122, 090132 , 090139. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6953/97. (2454) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9/98, на регистарска влошка бр 6-02001346-
000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на опис, седиште и дејност на Приватна здравствена 
организација - ординација по општа медицина ЈД. Д" 
Јованка Здравко Василевска-Ристовска т.п., ул« „Пар-
тизанска" бр. 149 Б-4, Скопје. 

Новиот опис и седиште е Приватна здравствена ор-
ганизација - ординација по општа медицина „д. д" Јо-
ванка Здравко Василевска-Ристовска т.п., ул. „Парти-
занска" бр. 149 Б-4, Скопје, 

Се бришат дејностите: 130120, 130140, а се запишу-
ва 130120. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9/98. (2462) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
83/98, на регистарска влошка бр. 000990, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
Анета Атанас Гаштевска „ГАШТЕ-ПРОМЕТ" Т.П., 
уЛо „Маршал ТЕТО" бр. 42, Битола. 

Во трговскиот регистар се запишува ТП за трговија 
Анета Атанас Гаштевека „ГАШТЕ-ПРОМЕТ" Т.П., 
со седиште ма ул. „Маршал Тито" бр. 42, Битола. 

Дејност: 070132, 070129. 
Во правниот промет со трета лица истапува во свое 

m e и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот имот. 

Лице овластено за застапувале е Анета Гаштевска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр* 83/98. 

(2937) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
753/97, на регистарска влошка бр, 000854, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало Христовски Вангел Владимир „ВИКО" ТП 
„Димитар Влахов" бр. 3, Битола. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. Тргове-
цот поединец во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот имот. 

Овластен потписник е Владимир Христовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 753/97. 

(2938) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
685/97, на регистарска влошка бр. 000792, го запиша 
во трговскиот регистар Трговското друштво за прои-
зводство и трговија Ќиро Христовски „ГЛОБАЛ-
ПРОИНВЕСТ" ДООЕЛ ул. „Девејани" бр. 4, Битола. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 р 070124 , 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 07230, 070240, 070250, 070260, 070310, 
070320, 011791, 012621, 012612, 012622, 013030, 013099, 
013111, 013112. 013121, 050302, 050302, 080111, 080112, 
080113 , 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 
080190, 080201, 080202, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет, реек-
спорт, посредување и застапување во прометот со сто-
та и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

" - ̂ -ф Ш април 1998 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, за обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување е Ќиро Христовски, 
управител, без ограничување, кој ќе го застапува 
претпријатието во внатрешниот и надворешно тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 685/97. 
(2939) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
81/98, на регистарска влошка бр. 000988, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Јагода Наум Јакимоска „ТИ-НИ" ТП ул. „7-
ми Ноември", 3,Охрид. 

Основач: Јагода Наум Јакимоска од Охрид. 
Дејности: 0701, 07012, 070121, 070122, 070123, 

070129. 
Овластено лице за застапување е Јагода Наум Јаки-

мовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 81/98. 

(2940) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
751/97, на регистарска влошка бр. 000852, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја Наталија Илија Скепароска Т.П. е. Волино, Охрид. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 013010. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот имот. 

Лице овластено е Наталија Скепароска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 751/98. 

(2941) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
771/97, на регистарска влошка бр. 000877, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз 
на стоки Тоде Борко Мицев „ВЕКИ" ТП ул. „Пере 
Тошев" бр. 3-2/19, Охрид. 

Дејности: 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот имот. 

Лице овластено е Тоде Мицев. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 771/97. 

(2942) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
746/97, на регистарска влошка бр. 000847, го заниша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за превоз на патници со такси автомобил радио-такси 
„БЛЕДИ ЕКСПРЕС" Т.П. Етеми Нафиз Неими е. 
Франгов©, Струга. 

Дејности: 060602. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица од-

говара лично со целиот имот. 
Етеми Неуми, овластен потписник со неограничени 

овластувања во рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 746/97. 

(2951) 

. Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
778/97, на регистарска влошка бр. 000884, го заниша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за трговија на мало Неат Скендер Селим „НЕАТ КО-
МЕРЦ" Т.П. ул. „Наум Божиновски" бб, Ресен 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Трговец поединец е Неат Скендер. 
Дејности: 070126, 070128, 070129, 070132. 
Трговец поединец во правниот промет со трети ли-

ца има полна одговорност. 
Овластен потписник е Неат Селиќ. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 778/97 

(2953) 
Основниот суд во Битола, со решението Трсг бр 

774/97, на регистарска влошка бр. 000880, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Тршииршоединсц за 
вршење на угостителска дејност Златко Никола Ѓор-
ѓиевски „СУЗИ" ТП ул. „Димитар Божиновски" бр. 
39, Ресен. 

Седиште на трговец поединец е на ул. „Димитар 
Божиновски" бр. 39, Ресен. 

Дејности: 080190, останати услуги во исхраната 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот имот. 

Лице овластено за застапување на треговец поеди-
нец е Златко Ѓорѓиевски со неограничени овластува-
ња во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 774/97 
_ _ (2954) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
755/97, на регистарска влошка бр. 000856, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
угостителство, Рамадан Мумин Шаќири „ПРЕСПА" 
Т.П. ул. „Јосиф Јосифовом" бр. 3, Ресен. 

Упис на трговец поединец со фирма: Трговец пое-
динец за угостителство Рамадан Мумин Шаќири 
„ПРЕСПА" Т.П. ул. „Јосиф Јосифове ки" бр. 3, Ресен 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 755/97. 
_ _ _ _ (2955) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
780/97, на регистарска влошка бр. 0 0 0 8 8 6 , го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
трговија на мало, Силвана Крста Јаневска „ФИЛИП 
ПРОМЕТ" с. Подмочани, Рсссн. 

Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114. 
Трговецот поединец во прометот одговара лично со 

целиот имот. 
Овластен потписник е Силвана Јаневска. 
Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр 780/97 

(2956) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трст. бр. 2007/98, на регистарска влошка бр. 8-
02001330-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпри јате ито за поизводство 
внатрешна и надворешна трговија увоз-извоз „КАТЕ" 
д.о.о. ул. „Димитар Мирасчиев" бр.27 Скопје. 

Десковски Љупчо се усогласува со изјава бр.9342 
од 17.09.1997 год. 

Дејности: 012611, 012613, 012691, 012699, 090150, 
090202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070128, 070129, 070140, 070150, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 
070229, 070230, 070240, 070250, 110303, 110309, 070310, 
07030. 

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

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

Се брише Десковски Љупчо, а се запишува Десков-
ски Љупчо како управител со неограничено овластува-

• Од Основниот суд во. Скопје ! - Скопје, Трсг. бр 
2007/98. . (2651) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 31/98, на регистарска влошка бр. 1-38210-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, дејност и лице овластено за застапу-
вање на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги на големо и мало „МАРКОНИ ИНЖЕНЕ-
РИНГ" увоз-извоз д.о.о. ул.„Илинденска" бр.85/24 
Скопје. 

Досегашните основачи Николовска Даниела и Спа-
совски Васо двајца од Скопје, истапуваат од претпри-
јатието, а пристапуваат Мирчевска Софре и Стојанов-
ски Владе двајца од Скопје« 

Овластено лице за застапувње: Во внатрешен и на-
дворешен промет овластено лице за застаиувњс на 
претпријатието е: Мирчевски Софре - директор без 
ограничување. 

Дејности: 060502, 060503, 110302, 110303, 110401,. 
110402, 110403, 110404, 011902 , 011930, 011941, 011949, 
012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012323, 012324, 
012410, 012429, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 
013042, 013043, 012322, 013050, 013099, 013121, 013122, 
013091, 030003, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 
011314, 011710, 011721, 011729 , 011810, 090140, 090150, 
090183, 090189, 080111, 080112, 080114, 080119, 110304, 
110909. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
31/98. (2652) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг бр. 144/98, на регистарска влошка бр. 1-53630-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив 
и промена на основач на Претпријатеито за трговија 
„ФАРМА ОИЛ КОМПАНИ" д.о.о. експорт-имнорт 
ул „Варшавска" бр 7-2/6 Скопје. 

Новата промена на назив на претпријатието гласи* 
Претпријатие за економска пропаганда и маркетинг 
„ТАУРУС АДВЕРТИСИНГ" д.о.о ул.„Варшавска" 
бр.7-2/6 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Живко Мукастов 
Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Срсг. бр. 

144/98. (2653) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 371/98, на регистарска влошка бр. 1-69297-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Приватното претпријатие за продажба 
на возила, делови, прибор, козметика за автомобили 
на големо и мало „АВТО - ПРОМЕТ СПЕКТАР" 
д о о ул.„12 Македонска бригада" бб Скопје 

Дејности- 110109, 080190, 013121, 013122, 013099, 
012429, изведување на инвестициони работи во стран-
ство, превоз на патници во друмскиот сообраќај, пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен 
превоз на стоки во дручскиот сообраќај 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 
371/98. (2654) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срсг бр. 455/98, ја заниша во судскиот регистар про-
мената на директор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија ц о. ул „Орце Николов" бр 138, Скопје 

Се брише Јован Сиљановски, а се запишува Марко 
Гугуловски директор. 

Од Основниот суд во СКОИЈС 1 - Скопје, Срсг. бр. 
455/98. (2655) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 4677/98, на регистарска влошка бр 1-33350-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Претпријатието за трговија на голе-
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мо и мало „ВИКТОРИЈА КОМЕРЦ" увоз-извоз д о о 
ул „Народен Фронт" бр. 23/1-1 СкопЈе. 

Се брише Јелена Бурсаќ директор без ограничува-
ње, а се занишува Жарко Бурсаќ директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд во Скоте I - Скоте, Срсг. бр 
4677/98. (2657) 

Основниот суд CKOIIJC 1 - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 267/98, на регистарска влошка бр. 1-45230-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
промена на лице, прецизирање на презиме на Прет-
пријатието за производство, промет финансиски и тех-
нички инженеринг „МАЛЕМА" ДОО ул „Даме 
Груев" бр 5/5-8 Скопје 

Новата промена на назив на претпријатието гласи: 
претпријатие за производство, промет, финансиски и 
технички инженеринг „МАЛЕМА" д о.о. ул „Даме 
Груев" бр. 5/5-8 Скопје Радом и ро вик Билјана претход-
но Му ко вск а Билјана. 

Се брише Коневски Сашо, а се запишува Роберта 
Теова како директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 
267/98. (2658) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 376/98, на регистарска влошка бр. 1-48573-0-
0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач и лице на Претпријатието за транспорт, трго-
вија и угостителство „СВАДБАР К О М Е Р Ц " д.о о. 
у л . „ А С Н О М " бр.16/3-25 СКОПЈС. 

Од претпријатието истапува Љубе Колевски 
Се брише Љубе Колевски, а се запишува Наташа 

Колевска како директор без ограничување. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срсг. бр 

376/98. (2659) 

Основниот суд во Битола, со решението Грег. бр. 
771/97, на регистарска влошка бр. 000877, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги Емини Џа-
бир - „РЕСУЉ КОМЕРЦ" д.о.о.е.л. ул. „Васил С е -
фоски" бр. 12, Охрид. 

Седиште: ул. „Васил Стсфоски" бр. 12, Охрид 
Содружник: Емини Цабир со изјава од 22.12.1997 

год. 
Дејности: 011521, 011527, 011793, 011941, 011949, 

012901, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 072012, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240 , 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 09201, 
080202, 090121, 090209, 110109, 110309, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, проектирање на надворешни гуми 
за возила, забавни игри на автомати, менувачници 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свос име и за своја сметка Полни 
овластувања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот свој имот. Полна одговорност 

Лице овластено за застапување на друштвото упра-
вител е Емини Џабир. 

Од Основниот суд во Битола, Трсг бр. 771/97 
(2947) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет бр 
768/97, на регистарска влошка бр. 000874, го запиша 
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во трговскиот регистар основањето на Трговец поеди-
нец Адис Зиа Винца за промет на мало „ВЕЛЕШТА" 
Т.П. Велешта. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Трговец поединец во правниот промет со трети ли-

ца истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
лично со целиот имот. 

Овластен потписник Адис Зиа Винца. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 768/97 

_ _ _ _ _ (2948) 
Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 

2/98, на регистарска влошка бр. 000891, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото со 
ограничена одговорност за производство, на текстил 
Никола Караѓулески „ЛКШ" ДООЕЈ1, ул. „Климети-
ца" 14, Струга. 

Седиште: ул. „Климетица" бр. 14, Струга. 
Основна главнина 310.000 ден. 
Дејности: 070111, 070112, 070115, 070114, 070121, 

070122 , 070123 , 070124, 070129, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070132 , 070140, 070211, 070212, 070213 , 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112 , 080113, 
080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 0125524, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012615 , 012621, 012622, 012623, 
012699. 

Усогласување на приватното претпријатие, Тров-
ско претпријатие за надворешен и внатрешен промет 
„ЛКШ" со п.о. Струга со определбите од Законот за 
трговските друштва. 

Претпријатието сс организира во Друштво со огра-
ничена одговорност со фирма: 

Друштво со ограничена одговорност за производ-
ство на текстил Никола Караѓулсски „ЛКШ" ДООЕЈ1. 

Лице овластено за застапување е Никола Караѓулс-
ски, управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр 2/98 (2949) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг. бр. 
77/98, на регистарска влошка бр. 000984, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштво со огра-
ничена одговорност за трговија и услуги Демиш Дсми-
шоски „ДЕМИШ" ДООЕЛ ул. „Маршал Тито" бр. 22, 
Струга. 

Основач на друштвото е Демиш Дсмишоски од е. 
Лабуништа. 

Дејности: 050100, 050209, 013072, 013073, 013121, 
090181, 090183 , 090189, 090209, 110909, 110303, 110109, 
110302, 110903, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
071022, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070032 , 070140, 070211, 070212, 070213, 070221, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 
070260, 011920, 012142, 012310, 012421, 012429, 013022, 
013909, 090140, 070310, 070320, малограничсн промет, 
меѓународна шпедиција и транспорт, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки 

Основната главнина на друштвото изнесува И) (МК) 
германски марки во денарска противвредност по сред-
ниот курс на ИБМ и истата во целост е уплатена. 

Управители на друштвото сс Ахмед Дсмишоски и 
Џеладин Дсмишоски, двајцата од е Лабуништа 

Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр 77/98 
(2950) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
15/98 на регистарска влошка бр. 000905, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на 
стоки во Друмски от сообраќај Горјанче Алекса Малу-
шевски „ДЕРВЕН - ТРАНС" ул.„Орде Чопела" бр.З 
т.п. Прилеп. 
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Дејност: 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица за превземените обврски одговара со сиот свој 
имот со кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Горјанче Малу-
шовски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 15/98. 
(2842) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
48/98 на регистарска влошка бр.2-625, го запиша во 
судскиот регистар Трговската услужна и производна 
задруга „МИС - ЕЛЕКТРОКОМПАНИ" увоз-извоз 
ул.„Мечкин Камен" бр.67 Прилеп. 

Основачи: Аризонкоска Даница од Прилеп 
ул.„Мечкин Камен" бр.67 Аризонкоски Сашо од При-
леп ул.„Мечкин Камен" бр.67. 

Дејности: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202 , 012310, 012321, 012322, 
012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 012703, 
012810, 012901, 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 
013050, 013072, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 
013115, 013119, 013121, 013400, 013500, 020140, 050100, 
050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 
060602, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126 , 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222 , 070223, 070224, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090124, 
090131, 090132, 090133, 090139, 090201, 090202, 090209, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, откуп 
на шумски плодови и лековити билки, авто пер ал ни, 
070310, 070320, превоз на патници во меѓународен 
друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународен 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки, продажба 
на стоки од консигнациони складови, реекспорт. 

Аризанкоска Даница, директор на задругата со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности, полни овластувања и полна одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 48/98. 
(2844) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
47/98 на регистарска влошка бр. 000954, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговското дру-
штво АД „АГРО - МАВРОВО" за производство и 
промет „МАРИОВО - НАТРОН" увоз-извоз Витоли-
ште д.о.о.е.л Витолиште. 

Дејности: 012321, 012421, 012429, 012022, 013030, 
013041, 013042, 013050, 010202 , 010201, 012324, 012611, 
012612, 012613, 012614, 012701, 012702, 012703, 012010, 
013021, 013115 , 013119, 013200, 020201, 020202, 013050, 
060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070125, 070126, 0701217, 070128, 070129, 070123, 
070124, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070250, 070260, 090171, 090150, 110903, 110909, 110301, 
110309. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полно овластување и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Борис Шиклески 
управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 47/98. 
(2847) 

во трговскиот регистар доо Трговско друштво за трго-
вија и услуги Михаил и Јоаннис „АТЛАС 97" увоз-из-
воз ул.„Шералти" бб - пат за Кожара Битола. 

Основачи: Михаил Стаматиу и Јоакиме Каранико-
лау и двајцата државјани на Р. Грција. 

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070И2, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 0701225,070126, 
070127 , 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213,' 
070219 , 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 0702560, 080190,110309, 
110903, 030003, 070310, 070320, меѓународна шпедици-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги 
во меѓународен транспорт, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, малограничен 
промет, реекспорт. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 688/98. 
(2848) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
243/98 на регистарска влошка бр. 2-243/98, го запиша 
во судскиот регистар основањето на задруга Трговско 
услужна и производна задруга „КИСЕЛ АБРАШ" 
увоз-извоз ул.„Едвард Кардељ" бр.88 п.о. Кривога-
штани. 

Основачи: Киселоски Злате, од Кривогаштани 
ул.„Е. Кардељ" бр.88 и Киселоски Владо, од Кривога-
штани, ул.„Едвард Кардељ" бр.88. 

Дејности: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202 , 012310, 012321, 012322, 
012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 
012703, 012810, 012901, 013010, 013021, 013030, 013041, 
013042, 013050, 012703, 012810 , 012901, 012909, 013010, 
013021, 013030, 013041, 013042 , 013050,4)13072, 013099, 
013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 
012400, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070111, 070122, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
090121, 090132, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 
110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, забавни 
видео игри, откуп на шумски плодови и лековити бил-
ки, откуп на волна, 070310, 080320, превоз на патници 
во меѓународен друмски сообраќај, превоз на стоки во 
меѓународен друмски сообраќај, услуги во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување во прометот на стоки, прода-
жба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки. 

Застапник на задругата во надворешно трговскиот 
промет ќе биде Киселовски Злате со неограничени 
овластувања на запишаните дејности, полни овласту-
вања и полна одговорност, 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 243/98. 
(2849) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
35/98 на регистарска влошка бр. 000942, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Трговецот пое-
динец за трговија на мало Пандора Стефан Хајдинг-
сфелд „БРОКАТ" ТП ул.„Ж. Ј. Шпанац" бр.68 Бито-
ла. 

Дејност: 070121. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот полна од-
говорност. 

Пандора Стефан Хајдингсфелд - овластен потпи-
сник. 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
688/97 на регистарска влошка бр. 000795, го запиша 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 35/98. 
(2830) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
155/98 на регистарска влошка бр., го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство, трго-
вија и услуга „АРИТОН - КОП" увоз-нзвоз д.о.о. п.о. 
ул.„Железничка" бб Битола. 

Основач: Галевски Благоја. 
Седиште: Битола, ул.„Железничка" бб. 
Дејности: 020110, 020120, 020130, 020131, 060501, 

060502, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128 , 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
090121, 090122, 090123, 090140, 090150, 090171, 090172, 
110905, 110909, 110301, 070310, 070320, малограничен 
промет, реекспорт, услуга на складирање на стоки, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

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

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

Директор: Марјан Копитар. 
Друштвата се настанати со поделба на д.о.о. за 

Трговија „ГРАДИНАР - ЈУНИОР" увоз-извоз Бито-
ла, п.о.о., на три друштва и тоа: 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„АРИТОН - КОП" увоз-извоз, д.о.о. п.о., Бизтола, 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„АБВ ЈУНИОР", увоз-извоз д.о.о. п.о. Битола и 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ГРАДИНАР - ЛОЗА" увоз-извоз д.о о. п.о., Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 155/98. 
(2831) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
38/98 на регистарска влошка бр. 000945 - Битола, го 
запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за 
угостителство Мите Сретен Лазески „М - ХАУС" 
ул.„Илинденска" бр.14, Кичево. 

Основач на ТП е лицето Мите Сретен Лазески од 
Кичево ул .„Илинденска" бр. 14 Кичево со изјава од 
23.01.1998 год. 

Дејности: 080121, 080129, 080190. 
Во правниот промет ТП истапува во свое име и за 

своја сметка со овластувања во границите на запиша-
ните дејности. 

За обврските во правниот промет со трети лица ТП 
одговара со целиот свој имот лично. 

Во внатрешниот трговски промет ТП го застапува 
овластениот потписник Мите Лазески со овластувања 
во границите на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 38/98. 
(2832) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
22/98 на регистарска влошка бр. 000912, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Трговецот пое-
динец за преработка на хартија „ЈОМА" Сашо Јован 
Јоноски ул.„Јордан Пиперката" бр.42 Кичево т.п. 

Дејности: 012421, 012429. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет одговара лич-
но со целиот СВОЈ имот и лично. 

Овластен потписник Јоноски Сашо без ограничува-
ње во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 22/98. 
(2833) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 359/98, на регистарска влошка бр. 1-26634-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште основач и проширување на дејност на 
Претпријатието за рекламирање и застапување „ПО-
ДАРИО' д.о.о. увоз-извоз ул. „Беласица" бб Скопски 
саем Скопје. 

Од претпријатието истапува Марковиќ Зоран, а 
пристапува Тиквешански Александар од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 080121, 080122, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090181, 110301, 110302, 
110304, 110902. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
359/98. (2660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 259/98, на регистарска влошка бр. 1-15573-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, проширување на дејност и промена на лице 
на Претпријатието за промет и услуги ц.о. ул.„Методи 
Митевски" бр 12/5/17 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Снежана Милоше-
ва, а истапува Жанета Кипровска. 

Дејности: 110903, 110905, 110909, 110620. 
Се брише Жанета Кипровска, а се запишува Сне-

жана Милошева. 
Од Основниот суд во Скопје I ~ Скопје, Срег. бр 

259/98. (2661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2163/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001050-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „ТАКСИ ДУЛЕ" (таксист) Ду-
шко Радич Ѓорѓиовски „ТП", ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 14/133, Скопје. 

Со пријава за основање бр. 1/97 од 20.10.1997 год. 
а основач е Душка Ѓорѓиовски од Скопје. 

Наслов: ТП „ТАКСИ ДУЛЕ" Душко Ѓорѓиовски 
Седиште: ул. „Сава Ковачевиќ" 14/133, Скопје. 
Дејност: 060502, 060503. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а сторените обврски одго-
ваа со сиот имот и средства. 

Душко Ѓорѓиовски, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2163/97. (2545) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 

решението Ст.бр.225/97 од 26.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот АД "8-ми 
Ноември" од Неготино, ул. "Индустриска" бб. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Петров Славчо од 
Неготино,ул."Питу Гули" бр.ЗЗ, телефон 093 63-759. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.V.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 27 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7445) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1904/97 од 20.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ГЗП 
"Прогрес" ЦО од Скопје, ул. "Сремски Фронт" бр. 28. 

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

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје,ул."Пелистерска" бр. 1-2/7, телефон 376-272. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 8.V.1998 година, во 11,00 часот, во* 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.21/98 од 10.IV.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот "Ајфер 
Компани" ДОО - Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 8, локал 
9, жиро сметка 40100-601-236200. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението П.Ст.бр.724/96 од 10.Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за приредување забавни игри "Џокер" од Скопје, 
ул. "Никола Парапунов" бб. 

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

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
од Скопје,ул."Љуба 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 РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1275/97 од 27.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за радиодифузија "ПРОФМ" од Скопје, ул. 
"Гавро Лесноски" бр. 4. 

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

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
од Скопје,ул."Љуба 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 РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 17.V. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (7067) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ог,бр.414/97 од 19.ШЛ99& година е отворан;* 
стечајна постапка над должникот Приватно претпри-
јатие "Чапраз комерц" од е Врапчиште. 

За стечаен судија е • одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Васил зиси 
од Гостивар,ул."Седек Костоски" бр. 25. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.V.1998 година, во 10.30 часот, во 
сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар, (7069) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.8/98 од 17.Ш.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Г13Т експорт-импорт 
"Компанија Дрита * од о.Добридол. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар,ул."Седек Костоски" бр. 25. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7070) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението на стечајниот совет Ст.бр.284/96 од 
30.Ш.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ПГП "Изгрев" од е. Добрејци но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7071) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 
501/97 од 09.IV.1998 година над МП "Авто-Европа" 
ДОО - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7155) 
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Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 
411/97 од 03.IV.1998 година над ПП "Варгес стрес" - с. 
Подмочани-Ресен, отвори стечајна постанка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7156) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
234/97 од 14.IV. 1998 година,'отвори стечајна постапка 
над ПГ! "Стибера" - Прилеп, ул."Димо Наредниот" -
бр. 58/2-6 со жиро сметка 41100-601-10542. 

За стечаен судија е определена Татјана Сусулеска, 
судија на ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е определена Љубица Зајков-
ска, дипломиран економист од Прилеп со телефонски 
број 410-989. 

Се повикуваат доверителите да им ги пријават 
своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 
два примероци со докази и вирманска уплата со такса 
од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот за 
отворањето на стечајната постапка во "Службен 
весник на РМ". 

Се определува рочиште за испитување на побару-
вањата на доверителите на ден 10.VI. 1998 година во 
13,00 часот во судница бр. 7 во Основен суд во 
Прилеп. 

Се повикуваат должниците да ги измир ат своите 
долгови без одлагање. 

Овој оглас е објавен на огласна табла на судот на 
ден 14.IV. 1998 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (7158) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.364/97 од 01.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Циту" од 
Тетово, ул. "Б.Тоска" бр. 330. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.V.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд од Тетово. (7159) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со 
решението Ст.бр.408/97 од 01.XII.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПГП 
"Електрон" од Тетово, ул. "М. Бафтиари" бр. 37. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од 
Тетово, е. Горно Седларце. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.V. 1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (7160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.1677/97 од 05.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Термо Два" 
Монтажно инсталатерска задруга од Скопје, ул. "Иво 
Лола Рибар" бр. 61 и жиро сметка 40100-601-20145. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јован Костовски од 
Скопје, ул. "Методија Митевски" бр.6-2/15, телефон 
265-341. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 26.V.1998 година, во 8 часот, во соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст./бр.306/97 од 24.Ш.1998 година, го 
одобри присилното порамнување помеѓу должникот 
Претпријатие за застапување, превоз и трговија на 
големо и мало "Уно" увоз извоз - Скопје, и неговиот 
доверител. 

Со прифатеното присилно порамнување постиг-
ната е спогодба помеѓу должникот и доверителот за 
исплата на побарувањето на доверителот во 100% 
износ во рок од 3 дена сметано од денот на 
одобреното присилно порамнување. 

Одобреното присилно порамнување има правно 
дејство и према доверителите што не у честу вал е во 
постапката, а чие побаруваат се оспорени ако дополн-
нително истите се утврдат. 

Стечајната постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие за застапување превоз услуги и трговија на 
големо и мало "Уно" увоз-извоз ДОО - Скопје, отво-
рена со решение на овој суд Ст.бр.306/97 од 14.Vn.1997 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1832/97 од 01.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за туризам услуги експорт импорт "Астра-Турс" 
ЦО од Скопје, ул. "Моцартова" бр. 15. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје,ул."Видое Смилевски Бато" бр.73/2-1, телефон 
431-278. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.V.1998 година, во 11 часот, во соба 
6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7301) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.305/97 од 25.XI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТП "Ќани 
турс" од Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Исен Мустафи, 
дипломиран правник, вработен во Месдицинскиот 
центар - Гостивар. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.1.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7174) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 4/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена 
стечајна постапка над 'Техно Декор" - Пробиштип, со 
решение Ст.бр. 5/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена 
стечајна постапка над "Петрол Комерц" - Штип, со 
решение Ст.бр.6/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена 
стечајна постапка над "Сгоби"-Штип, со решение 
Ст.бр. 8/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена стечајна 
постапка над ППУТ "Мето" - Свети Николе, со 
решение Ст.бр. 10/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над ППС "Тина" - Пробиштип, со 
решение Ст.бр. 11/98 од 27.Ш.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над ППШ 'Тарзан транс" -
Св.Николе, со решение Ст.бр. 17/98 од 27.Ш.1998 
година е заклучена стечајна постапка над ППП "Дар" 
- Св.Николе, со решение Ст.бр. 18/98 од 27.Ш.1998 
година е заклучена стечајна постапка над ППС "Еуро 
М" - Штип, со решение Ог.бр. 19/98 од 27.Ш.1998 
година е заклучена стечајна постапка над ПУТУ 
"Боки Траде" - Штип. 

По правосилноста на споменатите решенија, истите 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
пр етприј атието. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена, сметано од објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (7175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1460/97 од 13.111.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Горсико" 
од Скопје, ул. "Пајко Маало" бр. 10. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.IV. 1998 година, во 11,15 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1609/97 од 18.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТТУ 
"ХУРКА-Пром" ЦО од Скопје, ул. "Илинден" бр. 
79/3. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 8.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7400) 

Основниот суд СКОПЈС II - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст.бр. 1081/97 од 26.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот УТП "ДАР-
ГОР" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Вера Јоциќ" бр. 
8/4, со жиро сметка 40100-601-346548. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.VI.1998 година, во 8,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.2000/97 од 20.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Јуниор-
Компани" од Скопје, ул. "Стефан Цветковски" бр. 9. 

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

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје,ул ."Пелистерска" бр. 1-2/7, телефон 376-272. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.V.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7402) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст.бр.2443/97 од 14.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТ 
"Цане" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Драчевска" 
бр. 111 со жиро сметка 40100-601-139169. 

За стечаен судија е одредена Maja Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Алексиќ Рижица од 
Скопје,ул."Никола К. Мајски" бр.41/11, телефон 511-
946. ' 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.V.1998 година, во 11,50 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7415) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
318/97 од 08.IV 1998 година над ПП "Чкембари" -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи и со решението Ст.бр. 337/97 од 08.IV. 1998 
година над ПП "ИГЛ Травел Интернешенел" од Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спвоеде и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7422) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
186/97 од 08.IV 1998 година над МП "МЦ Све" ДОО -
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи и со решението Ст.бр. 447/97 од 08.IV.1998 
година над ПП "Балкан Импекс" од Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спвоеде и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7423) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.67/97 од 26.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП "Криса" 
од Кавадарци, ул. "Беласица" бр. 5. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Костадинов Ангел 
од Кавадарци,ул."Шишка" бр.34, телефон 411-934 и 
410-483. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.IV.1998 година, во 8 часот, во соба 
6poj 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7424) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
53/97 од 15.IV. 1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Грков", ул. "Нако Лазовски" бр. 15, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7426) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
59/97 од 15.IV. 1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Помош-94", ул. "Илинденска" бр. 16, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7427) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
71/97 од 15.IV.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник 3 3 
"Бојанчишки Бисер", ул. "Диме Чекоров" бр. 3, е. 
Ваташа-Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7428) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
223/96 од 10.П.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Маркос Компани", ул. "Марксова" бр. 42, Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7429) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
9/98 од 15.IV. 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТП 
"Голд-93", бул. "Македонија" бр.52, Кавадарци, но ис-
тата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7430) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
221/97 од 15.IV. 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ГП 
"Инжинеринг Тренд", ул. "Маршал Тито" бр. 127, 
Неготино, но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7431) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
17/98 од 15.IV. 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТ 
"Експрес-Пром", ул. "Илинденска" бр.42, Кавадарци, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7432) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 187/97 од 10.IV.1998 година заклучена 
е стечајната постапка над Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги на големо и мало "Чинар" од 
Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7433) 
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Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 161/97 од 10.1У.1998 година заклучена 
е стечајната постапка над 11111 "Фатони - Дани" од 
Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7434) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 382/97 од 10.IV. 1998 година заклучена 
е стечајната постапка над ПТУ "Еж-Пром" од Гости-
вар, ул."Боге Велјаноски" бр. 45. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7435) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 290/97 од 10.IV.1998 година заклучена 
е стечајната постапка над ПЕГЛУ "Аднан компани" 
од е. Врапчиште-Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7436) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 370/97 од 10.IV. 1998 година заклучена 
е стечајната постапка над Претпријатие за трговија и 
перомет "Даниел-компани" од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7437) 

Основниот суд во Штип објавува дека со реше-
нието Ст.бр.161/96 од 31.Ш.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ЗППЗ "Ѕвезда"-
Штип. 

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

За стечаен управник е одрдена Јагода Ѓорѓиева, 
дипломиран правник од Штип. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе 
биде дополнително закажано. 

Од Основниот суд во Штип. (7438) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст.бр.637/96 од 14.П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Мак-Алди" увоб-извоз ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи 
Поп Христов" бр. 3-3/3 со жиро сметка 40100-601-
319454. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје,ул."АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 415-054. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.VI.1998 година, во 8,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7530) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.2419/97 од Скопје е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "Имиџ" од 
Скопје, ул. "Пржино" бр. 20. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Благоја Стефчевски 
од Скопје, ул. "Благоја Комаров" бр.23/26, телефон 
425-672. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.V. 1998 година, во 11,30 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7537) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решебнието Ст.бр. 650/98 од 26.Ш.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над стечајниот должник 
Производно,трговско и услужно претпријатие "Фест" 
- Скопје, ул."Христо Татарчев" бр. 62/1-3, со жиро 
сметка број 40100-601-325058. 

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

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7538) 

Основниот суд во Штип објавува дека на 04.V.1998 
година во 10 часот се закажува дополнително рочиш-
те за испитување на побарувањата на доверителите во 
стечајната постапка на АД "Селена"-Штип, отворена 
со решението Ст.бр. 143/97 од 25.IX.1997 година. 

Рочиштето ќе се одржи во сала бр. 3 при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (7637) 

Во огласот за стечајна постапка бр. 6761 на ДОО 
"Мокел", објавен во "Службен весник на РМ" бр. 18 
од 17 април 1998 година, на страна 1004, во шестиот 
ред на крајот точката се брише и се додаваат 
зборовите: "во 12 часот, во судница бр. 7". 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 3/98 од 30.Ш.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот "КАН-КАН-
ИНЖИНЕРИНГ" Ацо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, 
ул. "Народен Фронт" бр. 13 со жиро сметка 40100-601-
392032. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од Скопје,ул. "Народен фронт" бр. 29/1, 
телефон 227-308, 224-578. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази најдоцна во рок од три месеци од објавата. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према друштвото во ликвидација најдоцна во 
рок од три месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7585) 

Основниот суд во Велес објавува дека со решени-
ето Л.бр. 6/67 од 12.П.1998 година се отвора стечајна 
постапка над ПГП "Колоритет" ДОО експорт-импорт 
од Велес,со жиро сметка бр.41600-601-45169,ул. "Кам-
ка Тоцинова" бр. 32 во Велес. 

За стечаен управник се определува Стојкова Роза, 
дипломиран економист од Велес, ул."Благо] Ѓорев" 
бр. 73/7, телефон бр. 32-492. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ". Се задолжуваат 
должниците да ги намират долговите без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите за 22.V.1998 година 
во 11,00 часот, во соба бр.-П кат на овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (7587) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 87/98, отворена е постапка за 
редовна ликвидација на Претпријатие за трговија на 
големо и мало "Медела-С" експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Мукос" бр.11 со жиро сметка 40100-601-113377. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје,бул."Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пргави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.V.1998 година, во 11,40 часот во 
барака бр.4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7040) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 93/98 од 2.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско услуж-
но претпријатие "ВАМА" ДОО експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Кумановска" бр. 8 со жиро сметка 40100-
601-296191. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје,бул. "Јане Сандански" бр.50/3-4 те-
лефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 

дена од објавувањето на огласот во "Службен 
\ и к на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 

Чи во два примероци со докази. Се повикуваат 
|4те да ги намират долговите према ликви-

ЧЈОЛЖНИК, без одлагање. 
Ч(ва рочиште за испитување на прија-

вана на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на ОЗ .VI. 1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7044) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 81/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "ДИ-ВЕ" 
Ц.О увоз-извоз од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 4/3-19 
со жиро сметка 40100-601-251332. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50/3-4 
телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.V.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр.4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 82/98 од 02.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПВНТ 
"Интер Биро" ДОО од Скопје, Градски ѕид блок 5 со 
жиро сметка 40100-601-140198. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр.50 3/4 
телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.V.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7046) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 119/98 од 09.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за трговија на големо и мало извоз-увоз 'Транс-
комерц" од Скопје, ул. "Новопроектирана" бб, Сер-
висна зона-jyr со жиро сметка 40106-601-263676. 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓиовски од Скопје,ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2 
телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
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ниот должник на 27.V.1998 година, во 9,20 часот во 
барка бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7047) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 94/98 од 31.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие на големо и мало "Крутекс" ЦО екс-
порт-импорт од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
47/TV-51 со жиро сметка 40100-601-26705. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје,ул."Пелистерска" бр. 1-2/7 
телефон 251-738. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.V.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 91/98 од 13.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало "Бета" ПО 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 70-6 со 
жиро сметка 40100-601-11966. 

За ликвидационен управник се определува Ѓорге 
Костов од Скопје, ул."Владимир Комаров" бр. 25/2-12 
телефон 161-519 и 111-530. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 55/98 од 18.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПТУ "ЕЛ" 
ДОО од Скопје, ул.. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 72 со жиро 
сметка 40100-601-255625. 

За ликвидационен управник се определува Ѓорѓе 
Костов од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 25/2-12 
телефон 111-530. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 30.IV.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7060) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Г/.Л.бр. 108/98 од 06.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за производство, промет на голмемо и 
мало, инжинеринг и интелектуално производни услуги 
"Мак вест" од Скопје, ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 55 
со жиро сметка 40100-601-106136. 

За ликвидационен управник се определува 
Радослав Кипровски од Скопје,бул. "АСНОМ" бр. 8-
3/36, телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.V.1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 84/98 од 02.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ТП 
"Хидродинамика" ДОО од Скопје, ул. "11 Октомври" 
бр. 19-1/3 со жиро сметка 40100-601-301619. , 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Кипровски од Скопје,бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на оврј суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.V.1998 година, во 8,40 часот во 
соба бр ОЈ 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7062) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ГЅЛЛ.бр. 116/98 од 10.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие на внатрешен и надворешен промет "Боел" 
од Скопје, ул. "Лазар Димитров" бр.10 со жиро сметка 
40100-601-253129. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје,бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 телефон 
417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
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ниот должник на 21.V.1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7138) 

Основниот суд СкопЈе П - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр. 104/98 од 10.IV. 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за промет и услуги "Жаки" од Скопје, 
ул. "Ужичка Република" бр. 10-а со жиро сметка 
40100-601-302-198. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје,ул ."Ѓорче Петров" бр. 3/38, 
телефон 316-794. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 21.V.1998 година, во 9,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7153) 

Основниот суд од Кичево, објавува дека со 
решението РЛ.бр. 3/98 од 10.П.1998 Пз дина, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за трговија и промет "Стара-Централа" од Кичево, 
ул. "Стојан Сандески" бр. 9 со жиро сметка 40320-601-
58842. 

За ликвидационен управник се определува Јаковле-
ски Атанас од Кичево, бул. "Ослободување" бр. 32 
телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.V.1998 година, во 10,30 часот во 
Основниот суд во Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (7161) 

Основниот суд во Кичево, објавува дека со 
решението РЛ.бр. 4/98 од 27.П.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над П.Т.П.У. "Мик-
Промет" од Кичево, ул."Браќа Миладиновци" бр. 10 со 
жиро сметка 40320-601-33311. 

За ликвидационен управник се определува 
Јаковлески Атанас од Кичево, бул ."Ослободување" 
бр. 32, телефон 32-174. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.V.1998 година, во 10,00 часот во 
Основниот суд - Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (7164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Г.Л.бр. 70/98 од 26.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
друштво "Ивел-Травел-Емил-Страхилов" ДООЕЛ 
експорт-импорт од Скопје, ул. 'Ташкенска" бр. 4-а. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје,ул."Пелистерска" бр. 1/2-7 
телефон 376-272. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.V.1998 година, во 11,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 53/98 од 19.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ППЗП 
"Д а р м а -АС" ДОО од Скопје, ул. "Мариовска" бр. 
28 со жиро сметка 40100-601-369135. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје, ул."Дрезденска" бр. 15-2/15 
телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.V.1998 година, во 8,50 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 89/98 од 08.IV. 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Берокс 
94" ПТУ ДОО од Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 70 б 1/4 со жиро сметка 40120-601-282932. 

За ликвидационен управник се определува Драгица 
Иванџикова од Скопје,ул "Дрезденска" бр. 15, влез 2, 
стан 15 телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониог 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.V.1998 година, во 9,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7272) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 92/98 од 13.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Железничар" 
увоз извоз ДОО од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 1-4/7 со 
жиро сметка 40120-601-115511. 

За ликвидационен управник се определува Игне 
Касниовски од Скопје,ул."Торонто" бр. 28. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на 'доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V. 1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (7276) 

Основниот суд Скопје, П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 89/98 од 02.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
производно претпријатие "Мак-Монтенегро" експорт-
импорт ДОО од Скопје, ул. "12-та Македонска Бри-
гада" бр. 47-Б со жиро сметка 40100-601-189245. 

За ликвидационен управник се определува 
Тодевски Душко од Скопје,ул. "Беровска" бр.2/2-15 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 3.VI. 1998 година, во 11,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7397) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 131/98 од 14.IV. 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Југомар-
кет" од Скопје, ул. "Алекса Демниевски" бр. 25/20 со 
жиро сметка 40120-601-124965. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје,ул. "Крсте Асенов" бр. 12/1/15 
телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V. 1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7405) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 127/98 од 14.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за производство и трговија "Престиж-Комерц" 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 7/2-
13 со жиро сметка 40100-601-157454. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, теле-
фон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V.1998 година, во 10,05 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7406) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението IV.JI.6p. 128/98 од 13.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија "Сашо-Ко" 
Ц.О. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 20/1 со жиро 
сметка 40100-601-293158. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 21.V.1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (7408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 95/98 од 13.IV.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие "Умбра" ДОО од Скопје, ул. "Наум 
Наумовски Борче" бр. 83 со жиро сметка 40100-601-
339840. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски од Скопје,ул."Пандил Шишков" бр. 7/3 
телефон 428-405. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
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должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.V.1998 година, во 9 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7543) 

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

Правоаголен печат- факсимил под назив: "Д-р 
Лидија П. Трпчевска, доктор по медицина". (7506) 

Правоаголен печат-факсимил под назив: "Прим.Д-р 
Драшко Настоски,доктор на медицина инфектолог". 

Тркалезен печат под назив ̂ Трговско претпријатие 
експорт - импорт " Бубе - Комерц" Скопје". (7528) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за про-
извотство инженеринг внатрешен и надворешен 
про-мет и услуги "Елкабон" д.о.о. - Скопје". (7579) 

Тркалезен печат под назив: "Републички завод за 
вработување - Скопје - Биро за вработување-Прилеп -
02". (7622) 

Печати под назив: "Производно трговско претпри-
јатие "Јовановски" доо - Тетово". (7314) 

Тркалезен печат под назив:"Акционерско друштво 
во мешовита сопственост Златара " Рубин" А. Д.-
Скопје". (7042) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.738449/95, издаден од УВР - Тетово на име 

Зекир ИЈ а А6ДИЈИ, ул. "Б.Тоска" бр. 23 8,Тетово. (7325) 
Пасош бр.782004/96 на име Лапоски Есат, е. Лабу-

ниште,Струга. (7404) 
Пасош бр.0152127/93, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Мирковиќ Јасминка, ул. "В. Влаховиќ"бр.4/2-2, 
СКОПЈС. (7407) 

Пасош бр.241988/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Урхан Абази, ул. "X. Карпош" бр.91,Куманово. 

Пасош бр.0974894/96, издаден од ГУВР - СкопЈе на 
име Ил кова Дафинка,ул. "Социјалистичка Зора" бр. 
34/9,Скопје. (7410) 

Пасош бр. 1020631/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шестаков Слободан, ул. "Ѓ. Казепов" бр. 16/3-3, 
Скопје. (7411) 

Пасош бр.812169/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шестаков Петар, ул."Ѓ. Казепов"бр.16/3-3,Скопје. 

Пасош бр.957352, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
.Нермин Цветкова, ул."172" бр. 18,Скопје. (7417) 

Пасош бр.1043145/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јошеска Моника, ул/Т.Чангов" бр,61/11,Скопје. 

Пасош бр.359217/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Исмаил Нухи, ул. "Ј. Крчоски" бр. 38,Gconje. 

Пасош-бр.453787 на име М анашев Венцо, е. Рајчани, 
Кочани. (7456) 

Пасош бр.231194 на име Стевановски Драги, ул. 
"Илинденска" бр. 48,Битола. (7478) 

Пасош бр.0500659, издаден од УВР - Прилеп на име 
Божиноски Драган, ул."Гоце Делчев" бр.97-а,Птилеп. 

Пасош бр,1015881 на име Џеладини Радне, е. Добри-
дол,Гог^м^ап (7482) 

iu, ^ tia имо /авдии ј^љмедине, е. Јажинце-ЗП-
с Вр V " (7484) 

Пасош ор. имишти, гидадои од олјж - о ср ово на име 
Механџиски Ванчо,Берово. (7493) 
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Пасош бр.49610 на име Селимовска Селиме ул. "Де-
веани" бр. 116,Битола. (7496) 

Пасош бр.558579 на име Жаклина Китановска ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр.9б 2/1,Куманово. (7498) 

Пасош бр. 267154 на име Лалевски Тони ул. "Бо-
жидар Мицковиќ"бр.7,Куманово. (7500) 

Пасош бр.360152/94,издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Му ар ем Ватиќ, ул. 157 бр.31,Скопје. (7503) 

Пасош бр.046306/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Шеќир Касами, е. Гургурница,Тетово. (7504) 

Пасош бр.952265, издаден од УВР - Скопје на име 
Димитриевска Бл агица,ул."В.С.Бато"бр.З 5/2-1,Скопје. 

Пасош бр. 1010914/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Сулејмани Харун, е.Никипггани,Скопје. (7532) 

Пасош бр.420340/94, издаден од УВР - Кратово на 
име Димкова Зорица, ул."Г. Делчев" бр.82/16,Кратово. 

Пасош бр.559248,издаден од УВР - Кратово на име 
Јанакиевска Лепосава, ул. "Ц.Тонев" бр.9,Кратово. 

Пасош бр.925684/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Мумин Амети, е. Д. Свил аре, СкопЈе. (7541) 

Пасош бр.343583/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Станојевиќ Станка, е. Табановце,Куманово. 

Пасош бр.700724/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Муарем Феми, ул."154" бр.35,Скопје. (7554) 

Пасош бр.491322/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Рашитовска Бејназ, ул. "А.Ранковиќ" бр.1, Кума-
ново. (7588) 

Пасош бр.0092710/93, издаден од УВР - Гостивар на 
име Шаини Илми, с.Жировница - Ростуше,Гостивар. 

Пасош бр.706357/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓиевски Ѓорѓи, ул."Д. Мишовиќ"бр.З/1-5,Скопје. 

Пасош бр.034921/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Станисавовски Бобан, е. Мршевци,СкопЈе. (7602) 

Пасош бр.309143, издаден од УВР - Гостивар на име 
Салиу Јетмир, е. Форино,Гостивар. (7603) 

Пасош бр.0455052, издаден од УВР - Тетово на име 
Реџеп Рамизи, е. Вешало,Тетово. (7607) 

Пасош бр.0876416/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Андоновска Ол гица,ул. "Антон Попов" бр.142-а, 
Скопје. (7611) 

Пасош бр. 0925335/96, издаден од YBP - Скопје на 
име Андоновски Викторио,ул."Антон Попов"бр.142-а, 
Скопје. (7612) 

Пасош бр.0797181, издаден од УВР - Куманово на 
име СадрнЈИ Џезми, е. Черкеско Село,Куманово. (7613) 
Пасош бр. 160179/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Јонус Алија, с.Сингелиќ,ул."37"бр.6,Скопје. (7614) 
Пасош бр.700251/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Дескоска Наташа, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.64/Ш/3, 
Скопје. (7616) 

Пасош бр.0766959/95,издаден од УВР- СкопЈе на име 
Муртезовска Кадише, ул."Никола Мартиновски"бб, 
Скопје. (7617) 

Пасош бр.0762093/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Муча Ќаније, ул."Мак.Кос.бриг.40"бр.20,Скопје. 

Пасош бр.521818 на име Емини Мустафа, е. Речане, 
Гостивар. (7619) 

Пасош бр.0769901 на име Амети Албијон,Дебар. 
Пасош бр.0235383 на име Сијат Џемовски,Дебар. 
Пасош бр. 620783/95, издаден од ОВР - Крушево на 

име Исмаил Ахмед, е. Саждево,Крушево. (7623) 
Пасош бр.067946,издаден од УВР - Струмица на име 

Стоилов ИлиЈа, ул."Првомај." бр. 61 - е. Ново Село, 
Струмица. (7624) 
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Пасош бр .144114/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Ејупи Ембрли, с. Жеровјане,Тетово. (7625) 

Пасош бр.ОЗ32277/94, издаден од ОВР - Велес на име 
Дураковиќ Меџит, е. Градско,ул."4 Јули"-105,Вел ес. 

Пасош бр.121787/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Пеневски Лазар,ул."Цар Самуил"бр.З,с.Н.Село, 
Струмица. (7627) 

Пасош бр.0517383/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Весели Букурије, е. Боговиње,Тетово. (7629) 

Пасош бр.0739126/95 на име Арифи Наип е. Г. Пал-
чипгге,Тетово. (7630) 

Пасош бр.0918629 на име Панов Петар, ул."Пано 
Мударов" бр. 17,Куманово. (7631) 

Пасош бр.336665/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Берзати Рамиз, е. Боговиње,Тетово. (7632) 

Пасош бр.0330378 на име Ѓорѓиевска Маричка,ул. 
"Пирш с^а" бр. 10, Кавадарци. (7635) 

Пасош бр.0870297 на име Попова Жаклина, ул."12 
Другари" бр. 35 - Ваташа,Кавадарци. (7636) 

Чекови бр.3725149,3725152,3725153,3725154, 4137378, 
4137379, 3543805 и 1275769,од тековна сметка бр.99376-
81,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бајрами Џавит,Скопје. (7372) 

Чекови од бр.3123113 до 3123126, од тековна сметка 
бр.56347-18, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Доневски Ванчо,Скопје. (7416) 

Чекови бр.3097200 и 3097201, од тековна сметка-
бр. 127996-90, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајчевски Бобан,Скопје. (7418) 

Чек бр.4018784, од тековна сметка бр.105315-80, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ата-
насовски Владо,Скопје. (7440) 

Чекови бр.4215544, 4215546, 4215547 и 4215548, од те-
ковна сметка бр.95784-53, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Шабани Несрин,Скопје. (7443) 

Чекови од бр.3109956 до 3109965 од бр.30870409 до 
30870413, 2984859, 2984865 и 2984866, од тековна смет-
ка бр.12330148, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Софрониевска Ристанка,Gconje. (7502) 

Чекови од бр.3984929 до 3984942, од тековна сметка 
бр.117473-61, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бошков Ванчо,Скопје. (7531) 

Чекови од бр. 1667124 до 1667127,од тековна сметка 
бр. 60483/95,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гоце Василевски,Скопје. (7534) 

Чекови од бр.3481439 до 3481447, 3481433,3458921, 
3458925, и од 3458927 до 3458930, од тековна сметка 
бр.1260837, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Евтимов Стамен,Скопје. (7551) 

Чекови од бр.13447175 до 13447184, од тековна смет-
ка бр.19728-53,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Петкова Љубинка,Скопје. (7555) 

Чекови од бр. 3302863 до 3302869, од тековна сметка 
бр.4438636, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Дамјанова^ Магдалена,Скопје. (7615) 

Чекови бр. 0001077677 и 0001077678, од тековна 
сметка бр. 2519/66, издадени од Стопанска банка А.Д 
- Главна филијала - Велес на име Венцислав Јорда-
новски, ул."Ленинова" бр. 20,Велес. (7628) 

Работна книшка на име Пирков Стојану.Кучевиште, 
Скопје. (7382) 

Работна книшка на име Секуловски Жарко,Скопје. 
Работна книшка на име Деловски Дело,Скопје. 

Бр. 19 - Стр. 1081 

Работна книшка рег.бр.3981на име Јашари Демир, с. 
Грнчари,Ресен. (7547) 

Работна книшка на име Хаџисмилев Димитар, 
Скопје. (7586) 

Работна книшка на име Ќахили Исмаил,Скопје. 
Работна книшка на име Митровски Марјан,Скопје. 
Работна книшка на име Севда Дациќ,Скопје. (7597) 
Работна книшка на име Шабани Самет, с. Арнакија, 

Скопје. (7600) 
Работна книшка на име Димитров Димитар,Скопје. 
Работна книшка на име Димова Веса,Скопје. (7610) 
Чековна картичка бр. 11003416/61 на име Минова 

Станка, ул."29 Ноември" бр. 83, Кочани. (7448) 
Чековна картичка бр.5879/61 и чекови од бр. 

01898633 до 01898640,издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје- Филијала - Штип на име Нада Савеска, ул. 
"Ристо Стојков" бр. 16/3,Штип. (7449) 

Чековна картичка и чекови од бр.1485501 до 1485509 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала 
- Кочани на име Благоје Николов, ул."Г.Делчев"бр.73, 
Кочани. (7489) 

Чековна картичка бр.77981/99 на име Златков Радој-
ко, ул."Виничка" бр. 16,Штип. (7505) 

Чековна картичка 7871-63 и чекокид бр. 2130889 и 
2130890, издадени од Комерцијално-Инвестициона 
банка а.д.-Куманово на име Младеновски Александар, 
ул."Кузман Јосифовски-Питу"бр.З,Куманово. (7546) 

Чековна картичка бр.2421/68,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име 
Чичевски Петар, ул."Пиринска"бр.140,Штип. (7633) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од О.У. 
"Наим Фрашери" - с.Неготино Полошко на име Гази 
Рамадани,е. Врањовце,Гостивар. (7540) 

Свидетелство за завршен степен на средна стручна 
подготовкс, издадено од УСО "Ѓорче Петров" - Крива 
Паланка на име Костовски Николче, ул. "М. Тито" 
бр. 108, Крива Паланка. (7544) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ"На-
им Фрашеери" - е. Неготино на име Мухарем Таипи, е 
Неготино Полоижо,Гостивар. (7545) 

Индекс бр.2578, издаден од Природно математчки 
факултет - Скопје на име Митрева Марија,Струмица. 

Индекс бр.9316/91,издаден од Филолошки факултет 
- Скопјена име Демирова Желеанка, ул. "Д. Груев" бр. 
16, Делчево. (7548) 

Диплома, издадена од Тех.уч."Наце Буѓони"-Кума-
ново на име Демири Фатмир,Куманово. (7539) 

Диплома, издаден од Трговско училиште - Скопје 
на име Севда Дациќ,Скопје. (7604) 

Чек бр. 0000744094 на име Трпески Радован, е. Ати-
шта, Кичево. (7441) 
Чекови на име Алековска Љиљана, ул."0. Рево-

луција" бр.13-3/6, Куманово. (7442) 
Чекови од бр. 16546674 до 16546693 и броевите 

15567804 и 15567805,издадени од Стопанска банка А.Д. 
- Скопје на име Димитар Мишков, ул."Исаија Мажов-
ски" бр. 16-А,Скопје. (7446) 

Чекови бр. 16544688 и 16544690, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Сузана Абдула, ул. 
"Тале Христов" бр.3/4,Скопје. (7447) 

Чекови бр.01884546 и 01884547,издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на 
име Јанев Ристо,Штип. (7634) 
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Пасош бр.144114/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Ејупи Ембрли, с. Жеровјане,Тетово. (7625) 

Пасош бр.ОЗЗ2277/94, издаден од ОВР - Велес на име 
Дураковиќ Меџит, е. Градско, ул."4 Јули"-105,Вел ес. 

Пасош бр. 121787/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Пеневски Лазар,ул."Цар Самуил"бр.З,с.Н.Село, 
Струмица. (7627) 

Пасош бр.0517383/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Весели Букурије, е. Боговиње,Тетово. (7629) 

Пасош бр.0739126/95 на име Арифи Наип е. Г. Пал-
чиште,Тетово. (7630) 

Пасош бр.0918629 на име Панов Петар, ул."Пано 
Мударов" бр. 17,Куманово. (7631) 

Пасош бр.336665/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Берзати Рамиз, е. Боговиње,Тетово. (7632) 

Пасош бр.0330378 на име Ѓорѓиевска Маричка,ул. 
"Пирш c;ia" бр. 10, Кавадарци. (7635) 

Пасош бр.0870297 на име Попова Жаклина, ул." 12 
Другари" бр. 35 - Ваташа,Кавадарци. (7636) 

Чекови бр.3725149,3725152,3725153,3725154, 4137378, 
4137379, 3543805 и 1275769,од тековна сметка бр.99376-
81,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Бајрами Џавит,Скопје. (7372) 

Чекови од бр.3123113 до 3123126, од тековна сметка 
бр.56347-18, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Доневски Ванчо,Скопје. (7416) 

Чекови бр.3097200 и 3097201, од тековна сметка-
бр. 127996-90, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајчевски Бобан,Скопје. (7418) 

Чек бр.4018784, од тековна сметка бр. 105315-80, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ата-
насовски Владо,Скопје. (7440) 

Чекови бр.4215544, 4215546, 4215547 и 4215548, од те-
ковна сметка бр.95784-53, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Шабани Несрин,Скопје. (7443) 

Чекови од бр.3109956 до 3109965 од бр.30870409 до 
30870413, 2984859, 2984865 и 2984866, од тековна смет-
ка бр.12330148, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Софрониевска Ристанка,Скопје. (7502) 

Чекови од бр.3984929 до 3984942, од тековна сметка 
бр. 117473-61, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бошков Ванчо,Скопје. (7531) 

Чекови од бр. 1667124 до 1667127,од тековна сметка 
бр. 60483/95,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гоце Василевски,Скопје. (7534) 

Чекови од бр.3481439 до 3481447, 3481433,3458921, 
3458925, и од 3458927 до 3458930, од тековна сметка 
бр. 1260837, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Евтимов Стамен,Скопје. (7551) 

Чекови од бр. 13447175 до 13447184, од тековна смет-
ка бр. 19728-53,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Петкова Љубинка,Скопје. (7555) 

Чекови од бр. 3302863 до 3302869, од тековна сметка 
бр.4438636, издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Дамјановска Магдалена,Скопје. (7615) 

Чекови бр. 0001077677 и 0001077678, од тековна 
сметка бр. 2519/66, издадени од Стопанска банка А.Д 
- Главна филијала - Велес на име Венцислав Јорда-
новски, ул."Ленинова" бр. 20,Велес. (7628) 

Работна книшка на име Пирков Стојан,с.Кучевиште, 
Скопје. (7382) 

Работна книшка на име Секуловски Жарко,Скопје. 
Работна книшка на име Деловски Дело,Скопје. 

Бр. 19 - Стр. 62 

Работна книшка рег.бр.3981на име Јашари Демир, с. 
Грнчари,Ресен. (7547) 

Работна книшка на име Хаџисмилев Димитар, 
Скопје. (7586) 

Работна книшка на име Ќахили Исмаил,Скопје. 
Работна книшка на име Митровски Марјан,Скопје. 
Работна книшка на име Севда Дациќ,Скопје. (7597) 
Работна книшка на име Шабани Самет, с. Арнакија, 

Скопје. (7600) 
Работна книшка на име Димитров Димитар,Скопје. 
Работна книшка на име Димова Веса,Скопје. (7610) 
Чековна картичка бр. 11003416/61 на име Минова 

Станка, ул."29 Ноември" бр. 83, Кочани. (7448) 
Чековна картичка бр.5879/61 и чекови од бр. 

01898633 до 01898640,издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје- Филијала - Штип на име Нада Савеска, ул. 
"Ристо Стојков" бр. 16/3,Штип. (7449) 

Чековна картичка и чекови од бр.1485501 до 1485509 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала 
- Кочани на име Благоје Николов, ул."Г.Делчев"бр.73, 
Кочани. (7489) 

Чековна картичка бр.77981/99 на име Златков Радој-
ко, ул."Виничка" бр. 16,Штип. (7505) 

Чековна картичка 7871-63 и 4eKOb*i бр. 2130889 и 
2130890, издадени од Комерцијално-Инвестициона 
банка а.д.-Куманово на име Младеновски Александар, 
ул."Кузман Јосифовски-Питу"бр.З,Куманово. (7546) 

Чековна картичка бр.2421/68,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име 
Чичевски Петар, ул."Пиринска"бр. 140,Штип. (7633) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од О.У. 
"Наим Фрашери" - с.Неготино Полошко на име Гази 
Рамадани,е. Врањовце,Гостивар. (7540) 

Свидетелство за завршен степен на средна стручна 
подготовкс, издадено од УСО "Ѓорче Петров" - Крива 
Паланка на име Костовски Николче, ул. "М. Тито" 
бр. 108, Крива Паланка. (7544) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ"На-
им Фрашеери" - е. Неготино на име Мухарем Таипи, е. 
Неготино Полоижо,Гостивар. (7545) 

Индекс бр.2578, издаден од Природно математчки 
факултет - Скопје на име Митрева Марија,Струмица. 

Индекс бр.9316/91,издаден од Филолошки факултет 
- Скопјена име Демирова Желеанка, ул. "Д. Груев" бр. 
16, Делчево. (7548) 

Диплома, издадена од Тех.уч."Наце Буѓони"-Кума-
ново на име Демири Фатмир,Куманово. (7539) 

Диплома, издаден од Трговско училиште - Скопје 
на име Севда Дациќ,Скопје. (7604) 

Чек бр. 0000744094 на име Трпески Радован, е. Ати-
шта, Кичево. (7441) 
Чекови на име Алековска Љиљана, ул.иО. Рево-

луција" бр.13-3/6,Куманово. (7442) 
Чекови од бр. 16546674 до 16546693 и броевите 

15567804 и 15567805,издадени од Стопанска банка А.Д. 
- Скопје на име Димитар Мишков, ул."Исаија Мажов-
ски" бр. 16-А,Скопје. (7446) 

Чекови бр. 16544688 и 16544690, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Сузана Абдула, ул. 
"Тале Христов" бр.3/4,Скопје. (7447) 

Чекови бр.01884546 и 01884547,из дадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на 
име Јанев Ристо,Штип. (7634) 
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Свидетелство за УШ одделение на име Бојаџиска P. 
Десанка,Берово. (6793) 

Свидетелство за V одделние на име Делиевска Ж 
Венера,Берово. (6794) 

Свидетелство од УШ одделение на име Шаренковски 
Р. Васил,Берово. (6795) 

Свидетелство за I година,издадени од Гим. "Никола 
Карев" - Скопје на име Митовски Никола,Скопје. 

Свидетелство за I година, издадено од Рим."Никола 
Карев" - Скопје на име Баракоски Виктор,Скопје. 

Свидетелство за П и Ш година, издадено од ТУД 
"Цветан Димов м Скопје на име Бакиу Фадил,Скопје, 

Свидетелство за I го дин а,издадено од ПМЦ "Здравко 
Цветковски"- Скопје на име Бакиу Фадил,Скопје. 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од О У "Мо 
Тито"- с. Бајловци - Куманово на име Тасевска Круна, 
с. Бај ловци,Куманово. (7136) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од ОУ "Е-
мин Дураку", с.Арнакија - Скопје на име Мишереф 
Синани, е. Групчин,Тетово. (7148) 

Индекс бр. 3989,издаден од Виша земјоделска школа 
- Битола на име Гордана Не дел ковска,ул. "Ж. Јовано-
виќ-Шпанац" бр. 158, Битола. (6774) 

Лична карта, издадена од Скопје на име Чалиќ 
Мирсад, Скопје. (7143) 

Уверение за конфекционерна име Јовановска Сунца, 
с. Гл оги,Тетово. (7310) 

Чекови од бр. 16425246 до 16425250, издадеш од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ленче Белкова, 
ул."Јордан Филипов"брЛ,Скопје. (7315) 

Престанува со вршење на дејност од 01-IV - 1998 
година,издаден од Скопје на име ТП "Сар - та"-Марга-
рита Герасим Калоу,Скопје. (6882) 

Решение уп. бр.25—3180, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Заркадов Ивица, 
Скопје. (6846) 

Решение уп. бр. 12-1847,из дадено од С. О. Центар -
Скопје на име Даут Атиља,Скопје. (7011) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1998 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во март 
1998 година во однос на февруари 1998 година е 0.006. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.005. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во март 1998 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0.060. 

4. Коефициентот на порастот на просекот ма живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на март 1998 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1997 година е 0,035. 

В. д. директор, 
Дончо Герасимом!«, Со р» 

е О Д Р Ж И Н А 
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