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990. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ДО-

ГОВОР ЗА КРЕДИТ 

Се прогласува Законот за задолжување на Репу-
блика Македонија кај Европската инвестициона банка 
по договор за кредит, 

што Собранието на на Република Македонка го до-
несе на седницата одржана на 1 јули 1998 година. 

Број 07-2735/1 
1 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Член 4 
Министерот за финансии на Република Македонија 

ќе склучи договор со Фондот за магистрални и реги-
онални патишта за начинот на евидентирањето, кори-
стењето, плаќањето и обезбедувањето на средствата од 
кредитот од членот 1 на овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Европската 
инвестициона банка со кредит во износ од 70 милиони 
ЕКИ, наменет за финансирање на проектот за градба 
на патните правци Е-65 Скопје - Тетово и автопатот Е-
75 за делницата Градско - Демир Капија. 

Член 2 
Кредитот од членот 1 на овој закон Европската ин-

вестициона банка и го одобрува на Република Македо-
нија со рок на враќање од 20 години во кои се вклучени 
пет години грејс период и со каматна стапка определена 
пред секое повлекување на траншите од заемот нама-
лена за 2 процентни поени согласно со одредбите од 
Протоколот за финансиската соработка во рамките на 
Спогодбата за соработка склучена меѓу Република Ма-
кедонија и Европската заедница од 29 април 1997 го-
дина во Луксембург. 

Поблиските услови и начинот на користење на кре-
дитот од ставот 1 на овој член ќе се утврдуваат со 
Договорот за заем кој што ќе се склучи меѓу Република 
Македонија и Европската инвестициона банка. 

Член 3 
Кредитот од членот 1 на овој закон Република Ма-

кеоднија ќе го враќа по истекот на грејс периодот во 30 
полугодишни рати на 15 април и 15 октомври секоја 
година од приходите на Фондот за магистрални и реги-
онални патишта и од Буџетот на Република Македони-
ја. 

991. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТКУП 
НА ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИРАК И КУ-
ВАЈТ, ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Се прогласува Законот за откуп на побарувањата на 
правните лица од Република Македонија, од Ирак и 
Кувајт, од страна на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 2 јули 1998 година. 

Број 07-2751/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОТКУП НА ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ 
ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИРАК 
И КУВАЈТ, ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредува откупот на побарувањата 

на правните лица од Република Македонија, од Ирак и 
Кувајт (во натамошниот текст: побарувања на прав-
ните лица), од страна на Република Македонија. 

Член 2 
Предмет на откуп се побарувањата на правните лица 

пријавени до Комисијата за компензации при Организа-
цијата на обединетите нации во Женева (во натамош-
ниот текст: Комисија за компензации), намалени за до-
сега исплатените средства од Буџетот на Републиката. 

Република Македонија врши откуп на побарувањата 
на правните лица најмногу во висина до 50% од побару-
вањата од ставот 1 на овој член, односно нај-
многу во висина до 137,1 милиони САД долари. 
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ЧленЗ 
Република Македонија побарувањата од членот 2 на 

овој закон ги откупува со дисконт од 60%. 
. Правните лица донесуваат соодветна одлука дека се 

согласни да се откупат нивните побарувања во целост 
или до одреден износ, со дисконт од 6Q%. 

Член 4 
Министерот за финансии од име на Република Маке-

донија склучува поединечни договори со правните лица 
за реализација на откупот од членот 2 на овој закон. 

Откупот на побарувањата се врши по средниот курс 
на Народната банка на Република Македонија што 
важи на девет кога се склучува договорот од ставот 1 на 
овој член. 

Правните лица што се јавуваат како носители на 
побарувањата од Ирак и Кувајт, при склучувањето на 
договорот ом ставот 1 иа овој член, до Министерството 
за финансии ги доставуваат договорите со кои ги регу-
лирале меѓусебните побарувања со другите правни 
лица со кои ги извршувале работите во Ирак и Кувајт. 

Член 5 
Република Македонија за откупените побарувања на 

правните лица им издава бескаматни обврзници. 

Член 6 
Обврзниците се издаваат во денари, гласат на име и 

се пренесуваат со индосаМент. 
Член 7 

Обврзшпдате од член 5 на овој закон, правните лица 
можат да ги користат за: 

- плаќање на неплатени обврски спрема Буџетот на 
Република Македонија по основа на персонален данок 
од доход, данок од добивка, данок на промет на произ-
води и услуга и акцизи, пристигнати заклучно со 31 
март 1998 година; 

- плаќање на неплатени обврски спрема фондовите 
по основа на придонеси, пристигнати заклучно со 31 
март 1998 година; 

- плаќање на пристигнати, а неплатени обврски 
спрема Агенцијата на Република Македонија за сана-
ција на банка; 

- плаќање на пристигнати, а неплатени обврски 
спрема Агенцијата на Република Македонија за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал и 

- откуп на државниот капитал во претпријатијата 
понуден за продажба. 

Правните лица ги користат обврзниците за плаќање 
на обврските по редослед од ставот 1 на овој член. При 
плаќање на обврските, правните лица се должни да 
поднесат доказ од надлежна институција дека ги нами-
риле обврските од повисок приоритет. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, прав-
ните лица можат да ги користат обврзниците за пла-
ќање на обврски спрема јавните претпријатија, при-
стигнати до денот на влегување во сила на овој закон. 

По целосно плаќање на обврските од ставот 1 на 
овој член, правните лица можат неискористените 
обврзници да ги пренесуваат на други правни и физички 
лица заради нивна употреба при откуп на државниот 
капитал во претпријатијата понудени за продажба, во 
процесот на приватизација на правните лица и за пла-
ќање на пристигнати обврски спрема Агенцијата на Ре-
публика Македонија за санација на банка. 

Плаќањето на обврските од ставовите 1,3 и 4 на овој 
член има третман на плаќање во готово. 

Употребените обврзници за намените од ставовите 
1,3 и 4 на овој член се предаваат на Министерството за 
финансии во рок од 15 дена од денот на нивната употре-
ба. 

Член 8 
Работите за издавањето и евиденцијата на обврзни-

ците од име и за сметка на Република Македонија, ги 
врши Министерството за финансии. 

Член 9 
Правните лица се должни добиениот надомест по 

основа на побарувањата од Ирак и Кувајт од Комиси-
јата за компензација, веднаш да го уплатат на сметката 
на Буџетот на Република Македонија, а најдоцна во рок 
од пет дена од денот на добивање на надоместот. 

Доколку добиениот надомест од ставот 1 на овој 
член, правните лица не го уплатат на сметката на Буџе-
тот на Република Македонија во утврдениот рок, мини-
стерот за финансии ќе издаде налог на Заводот за пла-
тен промет да пренесе во корист на сметката на прихо-
дите на Буџетот на Република Македонија, средства во 
висина на издадените обврзници на правните лица. 

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

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

ТУЛлт 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕТКОВОДСТВОТО 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за сметководството, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 2 јули 1998 година. 

Број 07-2752/1 „ 
2 јули 1998 година „ Претседател на 

Скопје Репубшка Македонца, 
Киро Глигоров, с.р. 

Претседател на 
Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ А ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за сметководството („Службен весник 

на Република Македонија** број 42/93,48/93 и 6/95), чле-
нот 1 се менува и гласи: 

„Правните и физичките лица со седиште во Репу-
блика Македонија кои вршат дејност утврдена со Зако-
нот за национална класификација на дејностите (во на-
тамошниот текст: субјекти), се должни да водат смет-
ководство во согласност со одредбите на овој закон, 
доколку поинаку не е уредено со друг закон." 

Член 2 
Во членот 2 став 1 зборот „претпријатија" се заме-

нува со зборовите: „правни лица", а точката на крајот 
на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „освен ако поинаку не е уредено со друг 
закон." 

Ставовите 2, 3, и 4 се бришат* 
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Член 3 
Во членот 3 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Буџетот на Република Македонка, буџетите на 

општините, буџетите на фондовите и буџетските ко-
рисници на средства, водат посебно сметководство за 
буџетските средства и за средствата од сопствените 
приходи." 

Ставот 3 станува став 4. 
Член 4 

Во членот 3 по став 4, членот 4 по став 10, членот 11 
по став 1, членот 27 по став 1, членот 40 по став 5, 
членот 41 по став 3, членот 42 по став 3, членот 49 по 
став 4, членот 55 по став 4, членот 69 по став 5, членот 
70 по став 3 и членот 71 по став 3 се додава нов став, кој 
гласи: 

„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјек-
тите кои согласно со Законот за трговските друштва се 
сметаат за трговци." 

Член 5 
Во членот 4 став 1 по зборот „големи", се става 

запирка и се додава зборот „средни". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Распоредувањето од еден субјект во друг, согласно 

со ставот 1 на овој член, не може да се врши во текот на 
годината." 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Среден субјект се смета субјектот кој во секоја од 

последните две пресметковни години, односно во 
првата година од работењето задоволил најмалку два 
од следниве критериуми: 

а) просечниот број на вработените врз основа на 
часови на работа да е до 250 работници; 

б) годишниот приход да е помал од 40.000 просечни 
месечни бруто плати по работник во стопанството на 
Република Македонија и 

в) просечната вредност (на почетокот и на крајот на 
пресметковната година) на средствата во активата да е 
помала од 30.000 просечни месечни бруто плати по ра-
ботник во стопанството на Република Македонија." 

Во ставот 5, кој станува став 6, по зборот „мали" се 
додаваат зборовите: „или средни". 

Во ставовите 7 и 8, кои стануваат ставови 8 и 9, 
зборовите: „Институцијата за платен промет" се заме-
нуваат со зборовите: „Носителот на платен промет". 

Ставот 9 станува став 10. 
Член 6 

Членот 5 се брише. 
Член 7 

Во членот 7, став 3 се брише. 
По ставот 4, кој станува став 3, се додаваат три нови 

става 4, 5 и 6, кои гласат: 
„Субјектот ги води деловните книги на македонски 

јазик, со арапски цифри и се изразуваат во денари. Ако 
користи кратенки, кодови, знаци или симболи, тој мора 
јасно да го објасни нивното значење. 

Сите податоци регистрирани во деловните книги и 
во другите извештаи мораат да бидат целосни и компле-
тирани, навремени, ажурни и да бидат презентирани 
редоследно, односно точно да го одразуваат времен-
скиот редослед на нивното настанување. 

Регистриран податок во деловните книги не смее да 
се менува на начин што подоцна ќе го оневозможи 
утврдувањето на првобитно регистрираната содржина. 
Спротивно на обој'закон е и вршење на измена или 
дополнувања извршени на начин што од нивната при-
рода не може да се утврди што е изворна и првобитно 
внесена (регистрирана) - содржина, а што подоцнежна 
додавка или измена." 

Ставот 8, кој станува став 10, се менува и гласи: 
»Деловните книги и другите извештаи, како и нив-

ното складирање, можат да се водат класично (на кар-
тици) или на електронски медиуми, но притоа да се 
запазат начелата на правилно водење на сметковод-
ството. Субјектот е должен, независно од начинот на 
водењето и чувањето на книгите, во секое време и 
разумен рок, да обезбеди достапност на истите, да ги 
чува и да ги заштити во рокот утврден за тоа и мора да 
гарантира дека тие можат да бидат презентирани во 
секое време." 

Ставот 9, кој станува став 11, се менува и гласи: . 
„Министерот за финансии ја пропишува формата и 

начинот на водење на буџетската евиденција." 
Во ставот 10, кој .станува став 12, зборовите: „ставо-

вите 2 и 3" се заменуваат со зборовите: „ставот 2", а 
зборовите на крајот на реченицата: „односно во кои 
дејности малите субјекти ги водат деловните книги по 
системот на просто книговодство" се бришат. 

Член 8 
Во членот 8 став 6 се менува и гласи: 
„Министерот за финансии ја пропишува формата и 

содржината на билансните шеми како и содржината на 
одделните сметки во сметковниот план." 

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„Одредбите од ставовите 2 и 6 на овој член се одне-

суваат и на субјектите кои согласно со Законот за 
трговските друштва се сметаат за трговци." 

Член 9 
Во членот 10 став 2 се брише. 

Член 10 
Во членот 14 став 1 се менува и гласи: 
„Субјектот ја утврдува состојбата на средствата, ка-

питалот, обврските, приходите, расходите и резулта-
тот, со годишната сметка за периодот од 1 јануари до 31 
декември." 

Во ставот 2, по зборот „член" запирката се заменува 
со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

Ставот 4 се брише. 
Член И 

Членот 15 се брише. 
Член 12 

Членот 16 се менува и гласи: 
„Билансот на состојбата и билансот на успехот и 

извештајот ја сочинуваат годишната сметка. 
Малите субјекти од членот 4 на овој закон, не се 

должни да сочинуваат годишен извештај. 
До крајот на јули во тековната година, субјектот 

изготвува биланс на успехот со полугодишна сметка за 
периодот јануари - јуни, во функција на членот 39 од 
Законот за данокот од добивка, кој не се доставува до 
Управата за јавни приходи и носителот на платниот 
промет. 

Субјектот изготвува биланс на успехот и за покра-
ток период по барање на даночниот орган. 

Одредбите од ставовите 2, 3 и 4 на овој член се 
однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за 
трговските друштва се сметаат за трговци." , 

Член 13 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Годишната сметка се составува согласно со наче-

лата на уредно и правилно водено сметководство. 
Годишните биланси и извештајот даваат вистинита, 

и правична слика за средствата, капиталот, обврските, 
приходите, расходите и финансискиот резултат. 
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Член 21 
Во членот 44, став 1 точката на крајот на речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен ако поинаку не е уредено со друг закон". 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Одредбите од ставовите 4 и 5 на овој Член се одне-

суваат и на субјектите кои сбгласно со Законот за 
трговските друштва се сметаат за трговци". 

Член 22 
Во членот 52 став 5 се брише. 

Член 23 
Членовите 53 и 54 се бришат. 

Член 24 
Во членот 62 став 1 зборовите: „на продадените учи-

ноци" се заменуваат со зборовите: „од работењето", а 
точката на крајот на реченицата се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „освен ако поинаку не е уре-
дено со друг закон." 

Во ставот 2 зборовите: „на продадените учиноци" се 
заменуваат со зборовите: „од работењето". 

Член 25 
Во членот 63 став 1 зборовите: „реализација на учи-

ноци" се заменуваат со зборот „работењето". 
Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако 
поинаку не е уредено со друг закон." 

Во ставот 3 зборовите: „реализација на учиноци" се 
заменуваат со зборот: „работењето". 

Член 26 
Во членот 68 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјек-

тите кои согласно со Законот за трговските друштва се 
сметаат за трговци, освен ако поинаку не е уредено со 
друг закон." 

Член 27 
Во членот 72 став 1 по зборовите: „се распоредува-

ат" се додава зборот: „сразмерно". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјек-

тите кои согласно со Законот за трговските друштва се 
сметаат за трговци, освен ако поинаку не е уредено со 
друг закон." 

Член 28 
Главата „VII. Ревизија на сметководствените иска-

зи" и членовите 76 и 77, се бришат. 

Кога извештаите од ставот 2 на овој член не обезбе-
дуваат вистинита и правична слика, субјектот мора да 
даде дополнителни податоци." 

Член 14 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Распоредот на ставките во билансот на состојбата и 

во билансот на успехот, посебно формата прифатена за 
нивна презентација, не смеат да се менуваат од една во 
друга година." 

Член 15 
Во членот 19 став 1 се менува и гласи: 
„Субјектите кои согласно со Законот за трговските 

друштва се сметаат за трговци, со годишната сметка 
изготвуваат и извештај за паричните текови од работе-
њето, кој не се доставува до Управата за јавни приходи 
и носителот ца платниот промет." 

Во ставот 2, точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „како и формата и содржината на 
извештајот за парични текови." 

По ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата од став 2 на овој член се однесува и на 

субјектите кои согласно со Законот за трговските 
друштва се сметаат за трговци." 

Член 16 
Членот 20 се брише. 

Член 17 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Годишниот извештај мора да даде вистинит и пра-

вичен преглед на развојот на деловниот потфат на суб-
јектот и на неговата ф и н а н с и с к а состојба. 

Извештајот содржи и податоци за: 
1) состојбата на субјектот во изминатата деловна 

година и сите важни настани што се случиле по завршу-
вањето на деловната година на која се однесува годиш-
ната сметка; 

2) веројатниот иден развој на субјектот и 
3) активностите во сферата на истражувањето и раз-

војот". 
Член 18 

Во членот 32 став 4 по зборот „приход" се става 
запирка и се додаваат зборовите: „освен кај корисници 
на Буџетот, односно фондовите, доколку не се обезбе-
дени средства од Буџетот, односно фондовите". 

Во ставот 5 по зборот „расходи" се става запирка и 
се додаваат зборовите: „освен кај корисници на Буџе-
тот, односно фондовите, доколку не се обезбедени 
средства од Буџетот, односно фондовите". 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Амортизационите стапки самостојно ги утврдува 

субјектот, со тоа што за годишната сметка се примену-
ваат годишните амортизациони стапки утврдени со но-
менклатурата на средствата." 

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„Одредбите од ставовите 6 и 7 на овој член се одне-

суваат и на субјектите кои согласно со Законот за 
трговските друштва се сметаат за трговци." 

Член 19 
Во член 37 став 1 точка 2 по заградата се додаваат 

зборовите: „и книгите во библиотеките". 

Член 20 
Во членот 43 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„Одредбите од ставовите 4 и 5 на овој член се одне-

суваат и на субјектите кои согласно со Законот за 
трговските друштва се сметаат за трговци" . 

Ставовите 6 и 7 се бришат. 

Член 29 
Членот 78 се брише. 

Член 30 
Членот 79 се менува и гласи: 
„Годишните сметки се доставуваат до Управата за 

јавни приходи и до носителот на платниот промет кај 
кого што субјектот има жиро сметка до крајот на месец 
февруари наредната година, односно во рок од 60 дена 
од денот на отворањето на постапката за редовна лик-
видација или постапка на стечај или Застанувањето на 
статусна промена, а периодичните сметки до крајот на 
наредниот месец по истекот на последниот месец од 
ппесметкгтниот пепиоп. 
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тот га составува врз основа на сметководството што го 
води според одредбата на член 2 од овој закон ги доста-
вува во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот од 
став 1 на овој член." 

Член 31 
Во членот 80 став 1 зборовите: „150 до 250 плати" се 

заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари", а 
зборовите „стопански престап" се заменуваат со зборот 
„прекршок". 

Во ставот 1 точка 2 броевите во заградата: „1, 8, 9, 
10 и 11" се заменуваат со броевите: „1,10,11,12 и 13". 

Во ставот 1 точка 15 зборовите во заградата: „чле-
нови 78 и 79" се заменуваат со зборовите: „член 79". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „стопански престап" 
се заменуваат со зборот „прекршок", а зборовите: 
„осум до десет плати" се заменуваат со зборовите: 
„1.000 до 50.000 денари". 

Во ставот 4, зборовите: „заштитна мерка" се заме-
нуваат со зборовите: „мерка на безбедност", а зборо-
вите: „за време до една година" се заменуваат со зборо-
вите: „во траење од три месеци до една година". 

Член 32 
Во членот 81 став 1 зборовите: „пет до петнаесет 

плати" се заменуваат со зборовите" „10.000 до 100.000 
денари". 

Во ставот 2 зборовите: „заштитна мерка" се замену-
ваат со зборовите: „мерка на безбедност", а зборовите 
„за време до една година" се заменуваат со зборовите: 
„во траење од три месеци до една година". 

Член 33 
Во членот 82 зборовите: „50 до 100 плати се замену-

ваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари". 
Во составите 2 и 3 зборовите: „осум до петнаесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 
денари", а во ставот 4 зборовите: „осум до петнаесет 
плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 

' денари". 
Член 34 

Во сите членови на текстот на Законот зборовите: 
„годишните пресметки" се заменуваат со зборовите: 
„годишните сметки", а зборот „пресметка" се заменува 
со зборот „сметка". 

Член 35 
Субјектите кои деловните книги ги водат согласно 

со Законот за сметководството („Службен весник на 
Република Македонија", број 42/93,48/93 и 6/95) и Зако-
нот за персонален данок од доход („Службен весник на 
Република Македонија", број 80/93, 3/94, 70/94 и 71/96), 
како и прописите донесени врз основа на нив, продол-
жуваат да ги применуваат контните планови, биланс-
ните шеми и работните книги согласно со прописите 
што важеа во 1997 година до донесувањето на нови 
прописи согласно со овој закон, Законот за трговските 
друштва и Законот за персонален данок од доход. 

Член 36 
Субјектите кои на денот на влегувањето во сила на 

овој закон не извршиле трансформација согласно со 
закон, ги применуваат одредбите од Законот за тргов-
ските друштва во делот кој се однесува на трговските 
книги и одредбите на овој закон. 

Член 37 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стеа текст на Законот за сметководството. 

Член 38 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од део&г па 

објавувањето во „Службен весник на Републику Маке-
донка", а ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 
993. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-
блика Македонка, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1 јули 1998 година донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА УНАПРЕДУВАВМЕ НА ЕДНАКВОСТА МЕЃУ 
ПОЛОВИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДЛУЧУВА-

ЉЕТО 
Реафирмнрајвш I* еднаквите права на жешки и 

мажот предвидени во Поделбата на Обединете на-
ции, Универзалната декларација за човекови права, 
Меѓународните пактови за човекови права, Конвенци-
јата за елиминирање на сите форми на дискриминација 
на жената, Конвенцијата за политичките права на же-
ната и Европската конвенција за човекови права; 

Повикувајќи се на Виенската декларација и Про-
грама за акција и Пекиншката декларација и Плат-
форма за акција според кои правата на жената се неоту-
ѓив, интегрален и неделив дел од универзалните чове-
кови права; 

Фргнувајќн од Уставот на Република Македонија 
кој ја гарантира едааквоста на сите граѓани и забранува 
секаква форма на дискриминација; 

Имајќи вредан дека секоја форма на дискримина-
ција врз основа на пол претставува суштествена по-
вреда на човечкото достоинство и е неспојлива со први-
цигагге на либералната демократија; 

Потенцирајќи дека една половина од вкупната по-
пулација на Република Македонија се жени и дека цело-
купната трансформација и развој на општествено-поли-
тичкиот систем, како и иа државата во целост бара 
паритетна застапеност на половите во сите сфери од 
општественото живеење; 

Истакнувајќи ги позитивните компаративни иску-
ства на другите држави од паритетната партиципација 
на половите во процесот на одлучување; 

Констатирајќи, со загриженост, дека со само 3,3% 
жени од вкушЈИот број пратеници во Собранието, Репу-
блика Македонија се наоѓа на претпоследното место од 
државите - членки на Советот на Европа во однос на 
застапеноста на жената во парламентот и дека нејзе-
ната застапеност во високите сегменти на одлучување 
во извршната и судската власт е исто така минимална. 

Собранието ва Република Македонија 
1. Оценува дека сб уште постои диспропорција меѓу 

правно загарантираната и реално остварената еднак-
вост меѓу жената и мажот воопшто во процесот на 
одлучување во државата. 

2. Нагласува дека промоцијата и унапредувањето на 
еднаквоста меѓу половите, како демократски принцип, 
не е само обврска и задача на жената, туку бара цело-
сен и активен ангажман на целата заедница. 

3. Укажува на потребата од активен пристап кон 
надминување на предрасудите и стереотишгте за уло-
гата на жената во традиционалните в р е д н о с н и системи, 
како предуслов за нејзина целосна еманципација и вклу-
чување во процесот на одлучување. 

Во оваа смисла посебно го истакнува влијанието на 
образовниот процес и потребата од негово модифици-
рање во насока за креирање на нови содржини за уло-
гата на жената во општеството. 

4. Смета дека развивањето на чувството за еднаква 
партиципација на головите во општествено-пошгтч-
киот живот е иманентно на развојот на д е м о к р а т и ј а т а 
во Република Македонија и дека, заради тоа е неоп-
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ходна соодветна застапеност на жената во процесот на 
одлучување. 

5., Констатира дека се уште не се преземени сите 
потребни мерки како во легислативата, а особено во 
нејзината имплементација за адекватна промоција на 
принципот на еднаквоста меѓу половите, посебно во 
процесот на одлучување. 

6. Укажува дека за реализирање на принципот на 
еднаквоста од посебно значење е легислативата за из-
борниот систем, структурата и функционирањето на 
државната управа, политичките институции, политич-
ките партии и невладините организации и здруженија 
на 1раѓани. 

7. Ја истакнува примарната улога и одговорност на 
политичките партии за обезбедување на еднаков при-
стап на половите кон политичкото одлучување. 

Потребно е политичките партии да заземат став за 
рамноправна застапеност на жените-кандидатн во кан-
дидатските листи за парламентарните и локалните из-
бори. 

8. Исто така, оценува дека е потребно преземање на 
слични мерки, вклучувајќи ги и мерките на афнрма-
тивна акција за зголемување на застапеноста на жената 
во одлучувачки^ сегменти на законодавната и изврш-
ната власт и државната администрација, како и во сфе-
рата на економијата и менаџментот. 

9. Се залага за креирање на мултидисциплинарна 
стратегија за остварување на еднаквоста во опште-
ствено-политичкиот живот, која ќе ги предвидува кри-
териумите за кокетирање на личности на кандидат-
ските листи, а ќе промовира стимулативни мерки за 
зголемување на учеството на жената во процесот на 
одлучувањето. 

10. Го поттикнува спроведувањето на научни истра-
жувања за причините кои го детерминираат остварува-
њето на еднаквоста, како и потребата од јавно објаву-
вање на резултатите од истите. 

11. Ги поддржува и охрабрува активностите на не-
владините организации во Република Македонија во 
промовирањето и унапредувањето на принципите на 
еднаквост меѓу половите. 

12. Ја потенцира клучната улога на медиумите во 
детерминирани© на јавното мислење за современата 
улога на жената, како и во дискриминирани© на по-
требата од реална имплементација на принципот на ед-
наквост меѓу половите. 

13. Се обврзува континурано да ги следи докумен-
тите и препораките на Советот на Европа, Обедине-
тите нации и другите релевантни меѓународни органи-
зации во областа на еднаквоста и да се залага за нивно 
оживотворување и имплеме нтирање во мултидисципли-
нарната стратегија за остварување на еднаквоста меѓу 
половите во ошптествено-политичкиот живот. 

14. Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија1'. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2734/1 ^ , Претседател 

1 јули 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонка, Тито Петковски, с.р. 

994. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, а по повод извршените нуклеарни 
проби од страна на Индија и Пакистан, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 
1998 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ЗА ОСУДА НА НУКЛЕАРНИТЕ ПРОБИ ВО 

ИНДИЈА И ПАКИСТАН 

1. Собранието на Република Македонија со голема 
загриженост ги прими информациите за извршените 

нуклеарни проби во Индија и Пакистан. Овие 
дејствија се закана за опстанокот на нашата планета и 
нејзината цивилизација и оттука најостро ги осудува и 
предупредува дека светот во кој живееме мора да им 
застане на патот на таквите и слични проби кои се 
закануваат да ги уништат нашите животи. 

2. Собранието на Република Македонија бара сите 
надлежни органи и жституции во Република Македо-
нија, особено Владата на Република Македонија и на-
шата дипломатија, да преземат активности во сите ме-
ѓународни организации и институции, особено во Обе-
динетите нации за осуда на нуклеарните проби во Ин-
дија и Пакистан и за преземање мерки ваквите проби 
засекогаш да престанат. 

3. Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2733/1 
1 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Ik ro Петковски, с.р. 

995* 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на РМ" бр. 36/95), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД ВО ПРИЛЕП 

1. За претседател на Основниот суд во Прилеп е 
избран Стеван Сгојческн, вршител на должноста прет-
седател на Основниот суд во Прилеп. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2764/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
996• 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на РМ" бр. 36/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 
јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За судија во Основниот суд Скопје II - Скопје е 
избрана Соња Кочовска, стручен соработник во Врхов-
ниот суд на Република Македонија. 

2. За судија во Основниот суд во Гевгелија е избран 
Љубе Трајчески, адвокат од Прилеп. 

3. За судија во Основниот суд во Прилеп е избран 
Ѕвонко Младеноски, секретар на Основниот суд во 
Прилеп. -

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2765/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македон^ 
TWro Петковски, с.р. 
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997. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонца* а во врска со член 2 од Одлуката за осно-
вање меморијален простор во зградата на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
19/95), Собранието^ Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
МЕМОРИЈАЛНИОТ ПРОСТОР ВО ЗГРАДАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за избор на претседател и членови на 
Одборот за Меморијалниот простор во зградата на Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 21Л>8) во точката 1 пот-
точка Б) текстот: 
. „Стефан Маневски, декан на Факултетот за ликовни 
уметности - Скопје, 

акад. Манол Пандевски, член на МАНУ," се менува 
и гласи: 

„Драган Попоски - Дада, - редовен професор на 
Факултетот за ликовни уметности, 

проф. д-р Миле Димитрова«, професор на Машин-
скиот факултет - Скопје,". 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2755/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

Број 07-2766/1 
2 јули 1998 година Претседател 

на Собранието на Република 
Македоцзда^ 

Тито Петковски, с.р. 

999. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заплета („Службен весник на РМ" бр. 17/97 - Пречи-
стев текст), Собранието на Република Македонија,на 
седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

0 А -
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ПА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација* Медицински центар — Охрид, се 
избираат: 

Стојче Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Михајло Анастасиевски, директор на хотелот „Сп-
лете" - Охрид, 

Владо брезовски, доктор по медицина - специја-
лист во Специјалната болница за ортопедија, траумато-
логија икоснозглобна туберкулоза - Охрид и 

Осман Османи, професор во гимназијата во Струга. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2767/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

998. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 17/97 - Пречи-
стен текст), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ОПШТИНСКА АПТЕКА - КОЧАНИ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Општинска аптека - Кочани, се 
избираат: 

Милка Александрова, дипл. правник,-секретар на 
советот на општина Кочани, 

Благој Коцев, дипл. економист, вработен во По-
драчната единица на Фондот за здравствено осигуру-
вање - Кочани, 

Душан Данев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Живко Арсов, вработен во „Нова Трговија" - Ко-
чани. 

2« Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њего во „Слр^бе*^Бесник на Република Македонија". 

- - ' -.Мг* »и**. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1000. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА - ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација - Завод за физикална медицина и 
рехабилитација - Скопје, се избираат: 

Дане Милошевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

проф. д-р Петар Милошевски, професор на Меди-
цинскиот факултет - Скопје, 

Јован Филевски, пом. дир. на Фондот за здравствено 
осигурување и 

Фарук Ника, приватен стопанственик од Скопје. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2769/1 
2 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
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1001* 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 2/ 
86, 7/88, 29/89, 12/90 и 11/91) и „Службен весник на 
Република Македонија" број 40/91), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 јули 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИ-
ТУТИ - РО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Посебната комисија за изготвување 
предлог за именување на директор на ООЗТ Институти 
- РО Медицински факултет - Скопје, се именуваат: 

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието иа Ре-
публика Македонија и 

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2770/1 Претседател 

2 јули 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
1002. 

Врз основа на член 3 од Законот за научно-култур-
ните средби „Десет дена Крушевска Република" 
(„Службен весник на Република Македонија" број 29/ 
98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 јули 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО-КУЛТУРНИТЕ СРЕДБИ 

„ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА" 
1. За претседател на Советот за научно-културните 

средби „Десет дена Крушевска Република", се избира 
проф. д-р Ѓорѓи Цаца. 

2. За членови на Советот се избираат: 
д-р Иван Катарџиев, професор во пензија, 
д-р Вера Васковиќ-Вангели, Институт за наци-

онална историја - Скопје, 
проф. д-р Владимир Ортаковски, Факултет за без-

бедност, 
д-р Ристо Маркоски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
Коста Аргироски, директор на АД - Табак осигуру-

вање - Скопје, 
Фахри Каја, писател, 
Мелпомени Корнети, Македонска телевизија, 
Михаило Нака, директор на Филијала на Стопанска 

банка АД - Крушево, 
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија, 
Иван Андрески, градоначалник на општина Кру-

шево, 
д-р Рамиз Абдули, Институт за национална историја 

Скопје и 
д-р Тодор Каламатиев, доцент на Правниот факул-

тет во Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1003. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определување на бгхЉт 
на судиите во основните судови („Службен весника* 
Република Македонија" број 6#б), Собранието нГ&-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 ј р т 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОС* 

НОВИИОТ СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на 

судија на Основниот суд Скопје П - Скопје. 
2. Заинтересираните кандидати кои ти исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за зас-
новање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден 
испит, кој ужива углед за вршење на судската функција 
и кој има работно искуство со потврден* резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет годиш), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот „Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2771/1 
2 јули 1998 година Претседател 

Скопје н а Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

1004. ~ 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРА-
ШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се овластува Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, од името на Собранието на Република Македонија 
да врши избор, односно именување и разрешување на 
членови, односно претставници на Републиката во ор-
ганите на управување на организациите основани од 
Собранието на Република Македонија, како и на чле-
нови на посебни комисии за изготвување предлог за 
именување индивидуален работоводен орган на органи-
зациите од високото образование во Републиката, со-
гласно со закон. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија4. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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* Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република-Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на Седницата одржана на 07.05.1998 година, Коми-
сијата издава 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Акционерското друштво за телекомуникации 

„Македонски Телекомуникации" во државна сопстве-
ност Скопје се дава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност - емисија на обврзници во 
вредност од 50.000.000 $USD или во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Репу-
блика Македонија на ден 08.05.1998 година во износ од 
2.725.740.000,00 денари. 

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

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

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

8 м^1Ѕ^8 година Претседател на Комисијата, 
Скопје Д-Р Владимир Кандиран, с.р. 

1007. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни 

набавки („Службен весник на РМ", бр. 26/98), министе-
рот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТОТ ЗА БОНИ-

ТЕТ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на до-
кументот за бонитет на домашен понудувач кој се до-
ставува со понудата во постапката за јавна набавка. 

Член 2 
Документот за бонитет треба да содржи: 
- единствени показатели за оценка на бонитетот на 

понудувачот за најмалку две години; 
- општо мислење за понудувачот, податоци за сол-

вентноста, податоци за инвестициите, уредноста и на-
временоста на пресметување и плаќање на обврските; 

- податоци, наоди и заклучоци добиени од извешта-
јот за извршена економско-финансиска ревизија и 

- други податоци кои можат да бидат од влијание на 
мислењето за бонитетот на потенцијалните понуду-
вачи-учесници во постапка на јавна набавка. 

Член 3 
Единствените показатели за оценка на бонитетот во 

смисла на овој правилник се податоците од сметковод-
ствените искази, билансот на состојбата, билансот на 
успехот, распоредувањето на резултатите од работе-
њето и извештајот за паричните текови од работењето. 

Единствените показатели за оценка на бонитетот се 
дадени во Прилог 1 кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Член 4 
Елементите од член 2 на овој правилник ја сочину-

ваат содржината на документот за бонитет - Извештај 
со мислење за бонитетот на понудувачот. 

Член 5 
Извештајот се состои од следниве делови: 
- уводен дел; 
- дел за утврдената состојба и 
- заклучен дел. 
Уводниот дел треба да содржи податоци на носите-

лот на платен промет кој извршил оценка на боните-
тот, времето во кое е вршена оваа оценка, како и на-
зив, место и дејност на понудувачот. 

Делот на утврдената состојба ги содржи согледува-
њата и анализите на показателите од работењето на 
понудувачот. 

Заклучниот дел го содржи мислењето за бонитетот 
на понудувачот со соодветно образложение. 

Член 6 
Мислењето за бонитетот на понудувачот може да 

биде: 
- позитивно и 
- негативно. 
Позитивното мислење содржи позитивна оценка за 

бонитетот на одреден понудувач, која носителот на 
платен промет ја формира и ја дава врз основа на извр-
шените согледувања и анализи на показателите и дру-
гите податоци од работењето на понудувачот. 

Негативното мислење содржи негативна оценка за 
бонитетот на одреден понудувач која носителот на пла-
тен промет ја формира и ја дава врз основа на изврше-
ните согледувања и анализи на показателите и другите 
податоци од работењето на понудувачот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

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

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 04.06.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

1. На „Инвестбанка" А.Д. Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - седма 
емисија на акции од вредност од 124.155.000,00 денари. 

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

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

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 
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Прилог 1 
ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА ОЦЕНКА НА БОНИТЕТОТ 

Вид на показателот 

I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛ-
НОСТ 
1. Показатели на финансиската сигурност-учество на 
трајниот капитал во вкупните извори на деловни сред-
ства намален за непокриените загуби 
2. Степен на самофинансирање-однос помеѓу трајниот 
капитал намален за непокриените загуби и долгорочно 
резервирање спрема нематеријалните и материјалните 
вложувања и залихи 
3. Степен на кредитна способност-однос помеѓу трај-
ниот капитал намален за непокриените загуби, долго-
рочните резервирања и долгорочните обврски спрема 
постојаните средства 

II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТА 
1. Показател на моменталната ликвидност-однос по-
меѓу хартиите од вредност и паричните средства спрема 
кусорочните обврски 
2. Показатели на тековната ликввдност-одаос помеѓу 
обртните средства, намалени за залихите и кусороч-
ните обврски 
3. Показател на општата ликвидност-однос помеѓу 
вкупните обртни средства и кусорочните обврски 
4. Денови на врзување на залихи цел број 
5. Денови на врзување на вкупните обртни средства 
6. Денови на врзување на побарувањата 
7. Денови на врзување на обврските 

III. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНАТА УСПЕШ-
НОСТ 
1. Бруто добивка во деловната година по работник 
2. Нето добивка по работник 
3. Вкупно остварена загуба во тековната година по ра-
ботник во илјади денари 
4. Степен на акумулативната способност 
5. Нето добивка спрема трајниот капитал 
6. Степен на репродуктивна способност 
7. Просечни пресметани нето плати и надоместоци на 
плати, по работник 
8. Просечни пресметани бруто плати и надоместоци на 
плати по работник 
1008. 

Врз основа на член И од Деловникот на Народниот 
правобранител („Службен весник на РМ" бр. 10/98 
год.) Народниот правобранител донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, СОДРЖИНАТА И ПОСТАП-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖ-
БЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА НАРОДНИОТ ПРАВО-
БРАНИТЕЛ, ЗАМЕНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ, СОВЕТНИЦИТЕ И ОВЛАСТЕ-
НИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува постапката и начинот 
на издавањето, користењето, содржината, образецот и 
одземањето на службените легитимации на Народниот 
правобранител, замениците на Народниот правобрани-
тел, советниците и овластените работници во Струч-
ната служба на Народниот правобранител. 

Член 2 
За издадените и одземените службени легитимации 

во Народниот правобранител се води евиденција. 
Службената легитимација се издава за време на тра-

ењето на основот по кој е издадена. 

Член 3 
Носителот на службената легитимација кој ја изгу-

бил службената легитимација или на друг начин оста-
нал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена го 
известува Народниот правобранител, со што ги изне-
сува и причините и се отвора постапка за издавање на 
нова, а за старата во евиденцијата се става забелешка. 

Член 4 
Носителот на службената легитимација на кого ќе 

му престане работниот однос или биде распореден на 
друго работно место веднаш ја предава легитимацијата 
во Народниот правобранител. 

Во случај на непредавање, а престанал основот по 
кој е издадена, по службена должност Секретарот на 
Народниот правобранител ја поништува легитимаци-
јата и за тоа го известува старешината на органот. 

Член 5 
Големината на службената легитимација е 8x11 см. 

Службената легитимација се состои од два дела: едниот 
дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана бела 
влошка со податоци за носителот на службената леги-
тимација. 

Корицата на службената легитимација е изработена 
од природна кожа во црна боја. 

На предната страна од корицата, во горниот дел, со 
златно жолта боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ", а 
во средината е отпечатен текстот: „СЛУЖБЕНА /ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА". 

Во внатрешната десна страна од кожната корица се 
втиснува во метална форма грбот на Република Маке-
донија, со големина од 4 см. 

На предната страна од влошката, во горниот дел е 
отпечатен грбот на Република Македонија, а под него 
текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ, СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА". Под овој текст, на левата страна се наоѓа место за 
фотографија, а од десната страна регистарски број, да-
тум на издавање, потпис на Народниот правобранител 
или на овластено лице и место за печат (МЛ.). На 
истата страна од влошката, во долниот дел се впишу-
ваат податоци: име и презиме, работно место-функ-
ција, матичен број и адреса на живеење на носителот на 
службената легитимација. 

На задната страна од влошката, за службените леги-
тимации на Народниот правобранител и неговите заме-
ници е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легити-
мација ги има сите овластувања од Законот за Народ-
ниот правобранител („Службен весник на РМ" бр. 7/97) 
и Деловникот на Народниот правобранител („Службен 
весник на РМ" бр. 10/98). За службените легитимации 
на овластените советници и другите овластени работ-
ници во Стручната служба на Народниот правобрани-
тел е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитима-
ција е овластен од Народниот правобранител да ги пре-
зема сите дејствија, согласно Законот за Народниот 
правобранител („Службен весник на РМ" бр. 7/97) и 
Деловникот на Народниот правобранител („Службен 
весник на РМ" бр. 10/98). За другите носители на служ-
бена легитимација на задната страна од влошката нема 
т е к с т - Член 6 

Образецот ^ службената легитимација е составен 
дел на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на потпи-

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

НПР бр. 308/1 Народен 
2 јули 1998 година правобранител, 

Скопје^ . $Ш*9М*№о&л, с.р. 
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О Б Р А З Е Ц 

на службена легитимација 

КОРИЦА. предна страна на влошката 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

грб на 
Република Македонија 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

име и презиме 

работао место- функција 

Е.М.Б. од лична карта 

адреса на живеење 

Задна страна на влошката 
За легитимациите на Народниот За легитимациите на овластените 
правобранител и неговите заменици советници и други овластени работници 

во стручната служба 

Носителот на оваа легитимација ги 
има сите овластувања од Законот 

на Народниот правобранител 
(Службен ресник на Република 

Македонија бр.7/97 ) и Деловникот 
на Народниот правобранител 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 10/98) 

Носителот на оваа легитимација е 
овластен од Народниот 

правобранител да ги презема сите 
дејствија, согласно Законот на 

Народниот правобранител (Службен 
весник на Република Македонија 

бр. 7/97 ) и Деловникот на Народниот 
правобранител ( С л у ж б е н весник на 

Република Македонија бр. 10/98) 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ 

мл потпис 
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ИСПРАВКИ 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање со-
гласност на Статутот на Основното училиште „Ристо 
Крле" - Скопје, („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
направена е грешка поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИ-

СТО КРЛЕ" - СКОПЈЕ 

Во основот на Одлуката и во член 1, ред 2 наместо 
^Ристо Крле" - Скопје", треба да стои „Ристо Крле" е. 
радино - Скопје. 

Бр. 23-661/1 °Д Задата на 
2јули 1998 годвда Република Македонија 

Скоије 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СЌОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужигелката Славица 
Ѓуриќ од Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 74 
кула 1У-АЛ-7 - Скопје, против тужениот Трифун Гуриќ 
од Скопје а сега со непозната адреса. 

Во смисла на чл. 48 од ЗОП на тужениот му е поста-
вен привремен застапник адв. Драган Деспотовски ул. 
„Васил Левски" бр. 18-Скопје, се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Х1.П. бр. 3674/ 
96. (12297) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје П Скопје заведена е 
вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Ри-
стовски Томе од е. Стајковци Скопје, према противни-
кот Ристовска Добрица од е. Стајковци - Скопје, на 
привремена работа во Германија, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува Ристовска Добрица од е. Стајковци 
Скопје, да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот, или во истиот рок 
да ја достави до судот нејзината точна адреса на живе-
ење или престојување. Во спротивно, на истата од 
страна на судот согласно чл. 34 од ЗИП ќе и биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините 
интереси се до завршувањето на оваа постапка. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВИП бр. 252/ 
94. (12457) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителката 
Билјна Димитрова од Скопје, ул. „Душан Тасковић4 -
49 бр. 47/21, против тужениот Зоран Димитров од 
Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд, да ја 
достави сегашната адреса на живеење во рок од 15 дена 
од денот на објавување на огласот. Во спротивно, на 
истиот ќе му биде одреден привремен старател, кој ќе 
ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 516/98. 
(12045) 

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

тужбата на тужителот Зибери Музафер од Гостивар, 
поднесена преку полномошникот Слободан Жераиќ, 
адвокат од Скопје, против тужената Вагнер Ирис од СР 
Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 
2.000,00 денари. На тужената Вагнер Ирис му се одре-
дува привремен застапник, и тоа Душица Димитриеска, 
стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува 
неговите интереси се додека тој или неговиот полно-
мошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 285/98. (11950) 

Се повикува тужената Асани Мустафа Наиме од с. 
Србиново, сега со непозната адреса во Италија, да се 
јави во Основниот суд Гостивар во кој е тужена од 
ту жителите Асани Селман, Асани Камбер и Камбери 
Куртиш, сите од с. Србиново, за поништување на дого-
вор за купопродажба на недвижен имот. Доколку не се 
јави и на постави свој полномошник кој Ќе ја застапува 
во посгаката, судот ќе ft назначи привремен застапник, 
и тоа Димиггриеска Душица, стручен соработник во овој 
суд, која ќе ги има сите права се до правосилното окон-
чување на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 771/97. (12138) 

ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд Струмица заведен е спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Васиљева Ели-
забета од Струмица, против тужениот Алекса Василев, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Алекса Василев да се јави во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот, или на судот да му достави точна адреса. До-
колку истот не се јави во тој рок ќе му биде поставен 
привремен застапник, Славица Босиљанова, приправ-
ник во овој суд, која ќе ги застапува интересите на 
тужениот Алекса Василев се додека тој или, негов пол-
номошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд Струмица, П.бр. 472/98. (12446) 

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-

вод на брак по тужба на тужителот Дењали Узри од е. 
Селце, против Дењали Марилена од Швајцарија. 

Се повикува тужената Дењали Марилена од Швајца-
рка да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во 
Тетово. Доколку во определениот рок не се јави или не 
одреди свој полномошник, судот ќе и постави привре-
мен старател кој ќе се гиржи за нејзишгге права и инте-
реси во постапката. 

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 758/98. (12447) 

Пред основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
утврдување на смртта на лицето Бујамин Иљази од е. 
Милетино, по предлог на предлагачката Џемиле Иљази 
од истото село. 

Се повикува лицето Иљази Бујамин од е. Милетино 
од т. Емши и м. Џемиле, да се јави во Основниот суд 
Тетово во рок од 30 дена. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен старател. 

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 300/98. (12448) 

Пред Основниот суд во Тетово се води посгапка по 
предлог на предлагачите Идризи Љатив од е. Порој за 
утврудвање на смртта на лицето Идризи Муедин од с. 
Порој, или секој друг што знае за неговиот живот дасе 
јави бо Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по 
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објавување на огласот, доколку во тој рок не се јави 
судот врз основа на доказите што располага и со изја-
вата на старателот ќе ја утврди смртта на лицето 
Идризи Муедин од е. Порој. 

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 282/97. (12449) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапката 
за прогласување на лице за умрено и прогласување на 
смртта на сега пок. Јаневски Стојанов Ѓорѓи од е. Врат-
ница кој починал во 1934 г. во Торонто, Канада, а по 
предлог на Зафировска Цвета, ќерка на сега покојниот 
Ѓорѓи од е. Јанчиште. 

Се повикува Јаневски Стојанов Ѓорѓи од е. Вратница 
да се јави пред Основниот суд во Тетово или секој друг 
што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по обаву-
вањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 259/98. (12134) 

Пред овој суд се води спор за одржување на купоро-
дажба по тужбата на тужителот Љоки Џабир од Тетово 
против тужениот Елези Асип, со непозната адреса во 
Република Турпија. 

Се повикува тужениот Елези Емурлов Асип да се 
јави во судот или пак, да постави свој полномошник во 
земјата во рок од 30 дена. Доколку тоа не го стори, 
судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го 
застапува пред овој суд до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 651/98. (12135) 

Пред овој суд во тек е граѓанска постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителот Назифи Блерим од е. 
Шипковица, против тужената Назифи Флорим од е. 
Шипковица, родена Кадрија, а сега со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во Основниот суд Тетово или 
постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово, ќе и постави 
привремен старател кој ќе се грижи за најзините права 
и интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 599/98. (12136) 

Пред овој суд во тек е граѓанска постапка за соп-
ственост по тужбата на тужителот Гарипи Харун од е. 
Камењане, против тужените Мустафа Атиџе, сега во 
Турција со непозната адреса, Лимани Фериде сега во 
Тузла со непозната адреса, Шукри Муамет во СР Гер-
манија, со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават 
во судот или да постават свој полномошник . По исте-
кот на тој рок, Основниот суд во Тетово, преку Цента-
рот за социјални работи - Тетово, ќе им постави при-
времен старател кој ќе се грижи за нивните прва и 
интереси до правосилното окончување на спрот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 659/98. (12137) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка за 

утврдување на право на сопственост по тужбата на ту-
жителот Омер Демиров од Штип против тужените 
Атиџе Алиова, Јаја Рашид, Азизе Рашид и Ѓула Рашид, 
со непозната адреса на живеење. 

t Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јават во судот и да достават 
точна адреса на живеење или да определат свој застап-
ник или полномошник. Во спортивно, ќе им биде поста-
вен привремен застапник по службена должност која ќе 
таааетдпува нивните интереси до завршувањето на по-
»стапка^а. У̂Ш т̂гл* v : k - ' 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 291/98. (12139) 

Бр. 32 - Стр. 1757 

ЗАПИШУВАЊЕ BQ РЕГИСТАРОТ 
НАПОЈШТИадШ: ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Рег.бр. 63, го запиша во судскиот регистар след-
ното: Барањето на политичката партија Демо-
кратска пар-тија со скратено име ДП, со седиште 
во Скопје, за запишување во судскиот регистар 
на политичките партии на измената и допол-
нувањето на Стаутот на партијата, како и про-
мената на седиштето на истата се уважува. 

Новото седиште на Демократската партија е 
на ул."Ј1енинова" број 79 - Скопје. 

Претседател кој ја претставува и застапува 
Демократската партија и понатаму останува г-
дин Денко Скаловски. 

Измената на Статутот и седиштето на Демо-
кратската партија се одбележува во судскиот 
регистар на политичките партии со важност од 
16.o6.1998 година. 

Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (11952) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1016/98, на регистарска влошка бр. 2-18, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Земјоделска Задруга „СЛАВЕЈ" е. Ме-
шеишта, С.О. е. Мешеишта, Охрид. 

Ново лице овластено за застапување во рамките на 
запишаните дејности и во надворешно трговскиот про-
мет е Крчоски Ѓоре, ВД Директор со неограничени 
овластувања. 

Престанува овластувањето на досегашниот ВД Ди-
ректор Јонческа Ленка и во надворешно трговскиот 
промет и се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Батола, Срег. бр. 1016/98. 
(9703) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1103/98, на регистарска влошка бр. 1-17419, го запиша 
во трговскиот регистар пристапување на нов основач 
на Приватно претпријатие за трговија на големо и ма-
ло и увоз-извоз „МАК - IILAMO" п.о, ул. „15-ти Мај" 
бр. 7, Битола. 

Во приватното претпријатие за трговија најголемо 
и мало и увоз-извоз „МАК - ШАМО" Битола, п.о. 
покрај досегашниот, како нов основач пристапува 
Идиќ Асан, ул. „Цветан Димов" бр. 13 од Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1103/98. 
(9704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 979/98, на регистарска влошка бр. 02002252-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Авто такси „ВЕАП" т.п., Веап Рамадани 
Пини ул. „Циглана" бр. 1/84, Гостивар. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Лице овластено за застапување е Веап Пини - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 979/ 
98. (9874) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 349/97, на регистарска влошка бр. 02002314-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец „МАГАЗИН44 Софијанка 
Бранко Дамеска - трговија на мало, ТЦ „Ѓорче Пе-
тров44 бр. 18, ламела 3, локал 6, Скопје. 

Дејности: 070114 - разни животни намирници, елко-
холни пијалоци и производи за домашни потреби / кон-
диторски производи, алкохол ни и безалкохолни пија-
лоци, паковано кафе / 070129 - тутун и други неире-
хранбенн производи / весници, цигари, прибор, козме-
тика, детски .играчки, бижутерија / 070128 - книги, 
канцелариски материјал, прибор / школски прибор/. 

Во правниот промет со трети лица Управителот 
Дамеска Софијанка од Скоте ул. „Домбас" бр. 6, ис-
тапува во свое име и за caofa сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот сво} имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 349 
98. (992$) 

шоташј и ш л ^ 0 0 Т р е™ **** со целокуи-
Управител без ограничување е Љупчо Стефанов* 

ш Од О с н о т о суд Скопје I - Скопје; Т>ег. бр. ет* 
(9909) хм 

^ e w w w g « Скопје I - Скопје, во решението 
Ом*. бр. 14901«, на регистарска влошка вр. 1-67641-
<ММ>, го и м ао судскиот регистар истапувањето 
иа доомчш Производно, трговско • услужно прет-

У«. 3& 
На деи 20.03.1996 година истапи Костадинов То-

ста С ш ф I - Скопје, ррег. б * 
(994ђ 

Од 
1498/98. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1128/98, на регистарска влошка бр. 02002325-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец „АЛЕКС44 - колонијална продавница на Ли-
дија Кирил Тасевска ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин44 

бр. 24/1, Скопје.. 
Дејности: 52.11 - трговија на мало со продавници, 

претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.24 - трговија 
на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25 - трго* 
вија на мало со алкохолни и други пијалоци, 52.16 -
трговија на мало со производи од тутун, 52.22 - трго-
вија на мало со месо и производи од месо (без свежо 
месо). 

Управител на трговецот поединец ќе биде Лидија 
Тасевска од Скопје, ул. „Ратко Митровиќ44 бр. 165-6. 

Одговорност на трговецот поединец: одговара лич-
но со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1128/ 
98. (9907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1470/98, на регистарска влошка бр. 1-69578-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на 
стопанска дејност на Ловно друштво „ПЧИЊА44 е. Пе-
тровец, Скопје. 

Дејности: 030004, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 080119, 
080121, 070320, 070310. 

Во правниот промет со трети лица ловното дру-
штво ќе настапува во свое име и за своја сметка со 
полни овластувања, а за превземените обврски ќе од-
говара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Богданов Димитар - претседател на Ловното дру-
штво, со неограничени овластувања во рамките на за-
пишаните дејности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1470/98. (9908) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Q>er. бр. 1844/98, на регистарска влошка бр. 1-20961-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, директор, правен облик и про-
ширување на дејност на Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги „СТАРТ КОМЕРЦ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ44 д.о.о., експорт импорт, уа. Јкиа Ко-
вачева" бр. 5, Гевгелија. 

Се брише досегашниот назив и седиште иа Прет-
пријатието за производство и трговија „ГОДИ-
МАРК44 ц.о., експормшпорт, ул. „Петар Драпшин44 

бр. 13, Куманово, а се запишува Претпријатието за 
производство, трговија и услуга „СТА1Т КОМЕРЦ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ44 д.о.о., експорт жтп ут у уа. 
Лена Ковачева" бр. 5, Гевгелија. 

Се брише досегашниот застапник Димигриевски 
Горан - директор со неограничени овластувања, а се 
запишува нов застапник Гелебешев Златко - директор 
со неограничени овластувам. 

Се; врши истапување на стариот основач Дими-
трмевскн Горан и пристапување на нов основач Геле-
бешев Златко. 

Се врши промена на правниот облик и тоа од ц.о. 
(целосна одговорност) преминува во д.о.о. (друштво 
со ограничена одговорност). 

Се врши проширување на дејноста со: 011232, 
012001, 012141, 012141 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1844/98. (9944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 874/98, на регистарска влошка бр. 02002298-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец „ПРОфЕСИОНАЛ" т.п., 
Љупчо Властимир Стефановиќ ул. „Париска" бб, Ско-
пје. 

Дејности: 080190 - останати угостителски услуги -
сендвичара, 070111 - леб, пециво, млеко и млечни 
производи, 070114 - разни животни намирници, алко-
холни пијалоци и производи за домашни потреби. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1713/98, на регистарска влошка бр. 1-50047-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистер промената иа 
фирма, седиште, основач, проширување на дејности 
на Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„ПРИМА-ТРЕЈД" д.о.о., увоз—извоз, ул. „Беличица44 

бр. 4-6, Гостивар. 
Досегашната фирма и седиште се менува и во идни-

на ќе гласи: Претпријатие за транспорт, производство 
и промет „СТЕФ-ТРАНС44 д.о.о., увоз-извоз, ул. „А-
тинска" бр. 12/3-14, Скопје. 

На ден 21.04.1998 год. пристапил Зоран Стефанов-
ски, а на истиот ден истапил Горан Кироски. 

Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигна-
циона продажба, реекспорт. 

Се брише Горан Кироски - директор, а се запишу-
ва Зоран Стефановски - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1713/98. (9946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1960/98, на регистарска влошка бр. 1-50482-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисува-
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де со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, Подрачна единица ул. „Борис Кидрич" бр. 24-
а» Битола. . 

Се брише Владимир Караманди дипл. прав., а се 
запишува дипл. град. инж. Томислав Довчевски - ди-
ректор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1960/98. (9947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1978/98, на регистарска влошка бр. 1-47607-
(мМ), го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на производно трговско и услужно претпри-
јатие „МУЈО-ПРОМЕТ" д.о.о., експорт-импорт, е. 
Желино, Тетово. 

Дејноста се проширува со: 030003. 
Од Осното* суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1978/98. (9948) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Сјрег. бр. 1798/96, на регистарска влошка бр. 1-50940-
ОчМ), ја запиша во судскиот регистар промената на 
основачи и на лице на производно трговско и услужно 
цретаријапк „ФЛОРА-94" д.о.о., експорг-импорт, е. 
Џепчиште, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува: Весели Нухи, а ис-
тапува Мемети Емри. 

Се брише Мемети Емри/а се запишува Весели Ну-
хи како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1798/98. г (9949) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трепбр. 1094/98, на регистарска влошка бр. 02002396-
3-4)1-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштвото за трговија и услуги „ХИ-
САЗУМИ" Ли Јинг и др. д.о.о. увоз-извоз Бул.„Гоце 
Делчев" бр.11 ДТЦ Мавровка Лам* А кат 3 Скопје. 

Дејноста: 060501, 060502, 060503, 060601, 060803, 
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, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080U2, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 080202, 090202, 090209, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110909, 070310, 
070320, застапување и посредување во надворешно 
трговскиот промет, реекспорт, меѓународен транспорт 
и шпедиција, комисионе работење, трговија од консиг-
центи складишта, малограничен промет со Албанија, 
Бугаро и Грција и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредување од областа на туризмот. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ли Јинг - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1094/ 
98. (9897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 48/98, на регистарска влошка бр. 6-02000722-
000-01, го запиша во трговскиот регистар префрлање-
то на фирма Садат Фазли Какруки тп „СОЈШНГЕН" 
трговија на мало „ТЦ. Карпош 111" секција 1 локал 12 
Скопје. 

Дејности: 070114, 070122, 070123, 070126. 

Бр. 32 - Стр, 1747 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговецот поединец одговара за своите обврски 
лично со целиот свој имот. 

Садат Какруки - управител, со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 48/ 
98. (9898) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трегер. 1116/98, на регистарска влошка бр. 02002289-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на трговецот поединец Авто такси „МА - СЛА44 

т.п. Јован Петре Трајковски ул .„Кумановска" бр.5-а 
Скопје. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Јован Трајковски управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1116/ 

98. (9899) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, го запиша Тргов-
ското друштво за производство, услуги и промет 
„Братство" Зекир Јаснин и партнери д.о.о. ул.„Вод-
њанска" бр.26 Скопје. 

Предмет на оваа пријава е основање на ТД „Брат-
ство". 

Назив: Трговско друштво за производство, услуги 
и промет „Братство" Зеќир Хасипи и партнери д.о.о. 
Скопје. 

Седиште: ул.„Водњанска" бр.26 Скопје. 
Основачи: Зекир Хасипи со влог од 157.692,00 ден 

Абдулнеим Хасипи со влог од 78.846,00 ден. и Менсур 
Хасипи со влог од 76.682,00 ден. по спецификација или 
се во вкупен износ од 313.220,00 ден. 

Управител: Абдулнеим Хасипи од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот свој имот. 

Дејности: 070111, леб, печиво, млеко и млечни 
производи, 070112 зеленчук, овошје и преработки, 
070113 месо, живина, риба и месни преработки, 070114 
разни животни продукти алкох. пијалоци и продукти 
за домашни потреби, 070121 текстил и конфекција, 
070122 обувки, кожа, гума и пластика, 070123 метални 
и електротехнички стоки, 070124 огрев и градежен ма-
теријал, 070125 мебел, 070126 керамика стакло и пор-
целан, 070127 бои лакови и хемикалии, 070128 книги 
канцелариски материјал и прибор, 070129 тутун и др. 
непрехрамбени производи, 070131 стоковни куќи, 
070132 друга трговија со мешовита стока, 070140 трго-
вија на мало со возила, делови, 070150 трговија на ма-
ло со нафтени деривати, 070211 жита и мелнички 
производи, 070212 зеленчук, овошје и преработки, 
070213 алкохолни пијалоци, 070214 добиток и живина, 
070219 разни животни продукти и производи за дома-
шните потреби, 070221 текстил и конфекција, 070222 
сурова кожа и волна и ел, 070223 метални и електро-
технички стоки, 070224 градежен санитарен и инстала-
ционен материјал, 070225 хемиски производи бои и ла-
кови, 070226 хартија и канцелариски материјал и при-
бор, 070227 лекови и санитетски материјал и прибор, 
070227 лекови и санитетски материјал, 070229 тутун и 
др. ^прехрамбени производи, 070230 трговија на голе-
мо со возила делови и прибор, 070240 трговија на го-
лемово нафтени деривати, 070250 трговија на големо 
со мешовити стоки, 070260 трговија на големо со инду-
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стриски отпадоци, 080201 туристички агенции, 080202 
туристички бироа, 060501 превоз на стоки во друмски 
сообраќај, 060502 превоз на стоки во друмски сообра-
ќај, 050302 завршни и занаетчиски работи во градеж-
ништвото, 011314 производство на метална амбалажа, 
011941 производство на амбалажа од пластични маси, 
080190 други угостителски услуги, кафеани, крчми, 
бифиња, барови и др. 070310 надворешна трговија со 
прехрамбени производи, 070320 надворешна трговија 
со ^прехрамбени производи. 

Добивката на друштвото ќе се дели согласно вло-
гот на секој од основачите. Засновањето на работен 
однос на работниците како и престанокот ќе биде ре-
гулиран согласно законот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
(9894) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 581/98, на регистарска влошка бр. 02002316-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Трговија на мало со ту-
тун и други непрехрамбени предводи и кондиторски 
производи „АСТОР4 Ненад Димитар Крстевски, 
ул.„7-ми Ноември44 бр.65 Гевгелија. 

Основач: Ненад Димитар Крстевски од Гевгелија 
ул.„Скопска44 бр.20 Гевгелија. 

Дејност: 070129. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во прометот ТП лично ќе одговара со целиот свој 
имот. 

Застапување: Ненад Крстевски - управител со 
неогрничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 581/ 
98. (9882) 

њето на Трговецот поединец кафеана „И1КЕНДИЈА" 
Осман Пајазит Љика ул.„Иво Лола44 бр. 189 Тетово. 

Основач: Осман Пајазит Љика, ул.,,11344 бр.22 Те-
тово. 

Дејност: 080190. 
Одговорност: Осман Пајазит Љика, одговара лично 

со целиот свој имот. 
Овластено лице: Осман Пајазит Љика - управител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег, бр. 1208/ 

98. (9887) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 899/98, на регистарска влошка бр. 02002355-
6-09-000, го задиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Слаткарница „ФОНТА-
НА44 Насер Идриз Идризи ул.,Локалитет Гарнизон44 

бр. 14/1 Куманово. 
Управител Насер Идриз со неограничени овласту-

вање. 
Дејност: 080190. 
Одговорност: Одговара со целиот свој имот лично. 
Седиште: „Локалитет Гарнизон44 бр. 14/1 Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 899/ 

98. (9888) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 1054/98, на регистарска влошка бр. 02002363-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец колонијал ТП „ЈЕТА44 Атли Меџит 
Клобучиште ул.„Б. Единство44 бр.5 Дебар. 

Основач на Трговецот - поединец е Атли Меџит 
Клобучиште од Дебар. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски одговара управителот Атли Кло-

бучиште со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1054/ 

98. (9885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1100/98, на регистарска влошка бр. 02002268-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговецот поединец Киоск „СНУПИ - 9844 Лазаров 
Стојко Анѓелко ТП ул.„Титоградска44 бб Велес. 

Дејности: 070129, 070132. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Овластен потписник: Лазарев Анѓелко - управи-
тел, со ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1100/ 
98. (9889) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1102/98, на регистарска влошка бр. 02002387-
6-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето 
на Трговецот поединец Трговија на мало со прехрам-
бени производи „АРТА44 ТП Лулзим Фасли Фида 
ул.„Џавит Уштеленца44 бр.35 Дебар. 

Основач Лулзим Фасли од Дебар, ул.„Али Зенгов-
ски44 16. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114,070129. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Лузлим Фида - управител, без ограничување. 
» Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1102/98. (9886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 861/98, на регистарска влошка бр. 02002376-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво за трговија, угостителство и 
деловно - финансиски услуги „ТИМ КОМПАНИ44 Ан-
дријана д.о.о.е.л. увоз-извоз ул.„Б. Кидрич44 бр.20 Те-
тово. 

Основач: Мојсовска Андријана од Тетово ул.„Т. Ц. 
Мерџан" бр!50. 

Управител: Мојсовска Андријана без ограничува-
ње. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
ОТ0213, 070214, 070219, 070221, 0701222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250 070260 
080121, 080201, 080202, 090121 110109 110301 110302 
070320* ' 1 1 0 4 0 4 , П 0 9 0 1 ' 1 1 0 9 0 3 ' 1Ш909* 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. Во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 861/ 
(9890) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1208/98, на регистарска влошка бр. 02002419-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1975/98, на регистарска влошка бр. 1-6524 ја запиша 
во судскоит регистар промената на основач и лице 
овластено за застапување на Производно - посредним-
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ко - услужно - трговско претпријатие „СТЕМИФО" 
п.о. ул.„Милчо Јорданоски" бр.4 Охрид. 

Од претпријатието истапува основачот и заменик 
директор Стојов Стефчо, и му престануваат овласту-
вањата за застапување и во надворешно трговско ра-
ботење и се брише од судскиот регистар. 

Од претпријатието истапува директорот Стојова 
Васка, и и престануваат овластувањата за застапување 
и во надворешно трговското работење и се брише од 
судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува основачот Иваноски 
Валентин, и се именува за директор на претпријатието 
и ќе го застапува и во надворешно трговското работе-
ње како директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1975/98. 
(9718) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
369/98, на регистарска влошка бр. 001296 го заниша 
во трговскиот регистар претворување на гш во д.о.о. 
Трговско друштво Душан Галески и др. Производно -
рударско и трговско друштво „ДУМИГАЛ - МАР-
ИНЕ" увоз-извоз ул.„Трајко Тарцан" бр.2/7 Прилеп. 

Дејности: 01112, 01119, 012001, 012002, 012111, 
012142, 050302 , 060501, 060502 , 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 0702111, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 090110, 110500, 070310, 070320, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, малограничен промет, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта за странски стоки, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. 

Душан Галески - управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 369/98. 

(9719) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
51/98, на регистарска влошка бр. 000960 го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„КАРЕВСКИ" Богоја увоз-извоз ул.„Васил Брклев-
ски" бр.6 Битола. 

Зголемување на основачки влог на друштвото на 
Каревски Богоја уште со 16.064,35 ДМ во денарска 
прота вредност од 496.710,00 ден. во предмети по при-
ложен извештај. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 51/98. Ј (9720) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
956/98, на регистарска влошка бр. 1-17854 ја заниша 
во судскиот регистар промената на директор на При-
ватното претпријатие за производство, трговија и су-
луги „ТРАМП" увоз-извоз п.о. ул.„Девејани" бр.бб-а 
Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговскиот промет на Христовска Жакли-
на и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Сашо Србиновски - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 956/98. 
(9721) 

Основниот суд во Битола, со решението Срсг. бр. 
969/98, на регистарска влошка бр. 1-17552 ја заниша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштво со ограничена одговорност 

за угостителство „ГЛИЦИЈА^ КОМПАНИ" - ул.„До-
бривое Радосавлсвиќ" бр.З Битола. 

Престануваат овластувањата на в.д. директор» 
Крстевски Миле и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Ве-
љановски Дончо в.д. директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срсг. бр. 969/98. 
(9722) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1862/98, на регистарска влошка бр. 1-25696 го заниша 
во судскиот регистар проширување на дејност во вна-
трешен трговски промет и НТР на Претпријатието за 
надворешен и внатрешен промет на големо и мало и 
производно „МАЉСИЈА" ц.о. увоз-извоз ул.„Перо 
Стојановски" бр. 15 Куманово. 

Дејности: 011941, 012120, 012130, 012611, 012612, 
012613 , 012622 , 012830, 013021, 013041, 013042, 013050, 
013400, 050202 , 060101, 060602 , 070125 , 070131, 080111, 
090121, 090140, 090172, 110301, 110302, 110404, 110903, 
110909, малогрнаичсн промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија, СРЈ, меѓународен превоз на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, меѓународни туристички аген-
ции и други агенциски работи, реекспорт на стоки, 
привремен увоз-извоз на стоки, продажба на стоки од 
консигнациони складишта. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1862/98. 
(9741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1666/98, на регистарска влошка бр. 1-23979-
0-0-0 ја запиша во судскоит регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство, услуги и промет „МЕРИБО" увоз-извоз ц.о. 
ул.„Сречко Пужалка" бр. 19 Куманово. 

Истапува основачот Марјан Богдановски, а приста-
пува Лосевска Снежана. 

Се брише Марјан Бобановски, а се запишува Ло-
севска Снежана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1666/ 
98. (9742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 765/98, на регистарска влошка бр. 1-44908-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, промет и услуги 
на големо и мало „КАРИНА" експорт-импорт п.о. 
ул.„Ленинова" бб Куманово. 

Се брише Алековска Лиљана, директор, а се запи-
шува Алексовска Нада директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 765/ 
98. (9743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1872/98, на регистарска влошка бр. 1-42688-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, проширување на дејност на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„ТРГО - МАКС" д.о.о. експорт-импорт ул.„Бајрам 
Шабани" бр.40-а Куманово. 

Досегашниот назив и седиште во претпријатието се 
менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за прои-
зводство, услуги и трговија „ТЕТРА" д.о.о. експорт-
импорт ул.„Октомвриска Револуција" бр.36/20 Кума-
ново. 

На ден 24.04.1998 год. истапиле Тодоровски Кирчо 
и Милановски Јовица. 

Дејности: 012310, 012322, 012323, 012324, 012611, 
012612, 012702, 012703, 012810, 013022, 013041, 080129, 
090209, 011320, 011390, 012429, 012614, 012691, 012909, 
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013010, 013030, 013072, 013099, 013119, 013115 , 013121, 
013400, 013901, 013903, 013909, 020121, 020129, 020139, 
02021, 020202, 050201, 050301, 050302, 060503, 060601, 
060803, 080111, 080112, 080119, 080122, 080123, 090110, 
090121, 090139, 090140, 090179, 090181, 090183, 090189, 
090201, 090202, 110101, 100392, 100399, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110401, 110402, 110403, 110902, 110905. 

Се брише Тодоровски Кирчо, директор а се запи-
шува Милановска Анита. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1872/98. (9744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1588/98, на регистарска влошка бр. 1-55516-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це за застапување на Претпријатието за трговија и ус-
луги „ЈУМБО 93" увоз-извоз ц.о. с.Младо Наприча-
не, Куманово. 

Претпријатието за трговија и услуга „ЈУМБО 93" 
од с.Нагоричане Куманово врши промена на лице за 
застапување со одлука бр.01-12 од 10.04.1998 год. По-
ранешен директор беше Митровски Драге, а сега ди-
ректор на претпријатието е Митровска Лидија без 
ограничување и го застапува претпријатието во вна-
трешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
15888/98. (9745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1499/98, на регистарска влошка бр. 1-64874-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, основач и лице на Претпријатието за прои-
зводство, трговија, транспорт и услуги „ТОРЕЛА" 
експорт-импорт ц.о. ул.„Царинска база" бб Гевгелија. 

Новата промена на фирма, гласи: Претпријатие за 
производство, транспорт и трговија „ТОРА - Т" д.о.о. 
ул.„Царинска база" бб Гевгелија. 

Од претпријатието истапува: Рустовски Андон и 
Костадинов Тошо. 

Се брише Ристовски Андон, а се запишува Коста-
динов Тошко како директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1499/98. (9746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 878/98, на регистарска влошка бр. 1-45760-0-
0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, промена на основач, проширување на дејност и 
промена на директор на Транспортно-^) трговксо прет-
пријатие „ДЕЦА - КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. 
ул.„Фердо Росомански" бр. 13 а Кавадарци. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Тран-
спортно трговско производно претпријатие „ДЕЦА -
КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. Кавадарци ул."Единство" 
бр.З. 

На ден 17.02.1998 год. од претпријатието истапил 
Цвета Петровиќ, а на истиот ден пристапил Илија 
Крстев. 

Дејности: 050100, 050201, 050301, 110401, 110402, 
110403, 110404. 

Се брише: Петровиќ Цвета, директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Крстев Илија, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 878/ 
98. • (9747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег-;бр. 1912/98, на регистарска влошкд,^р. 1-43942-

ја запиша во судскиот регистар промената ли-

це, промена на основач на Претпријатието за трговија 
и услуги „СКЕКИ" п.о. увоз-извоз ул.„Прилелека" 
бр.9 Кавадарци. 

Кон претпријатието пристапува Темелков Сашко, 
а истпаува Темелков Тодор. 

Се брише Темелков Тодор, а се запишува Темел-
ков Сашо како директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1912/ 
(9748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег, бр. 898/96, на регистарска влошка бр. 1-1200-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
фирма, основач, лице на Претпријатието на големо и 
мало „ОФСЕТ ИМПЕКС" уво>-извоз, д.о.о., ул. „Да-
не Крапчев" бр. 13, Скопје. 

Новата промена на фирма на претпријатието гласи: 
Претпријатие за графички услуги и дизајн „ОФСЕТ-
ИМПЕКС" д.о.о., ул.' „Дане Крапчев" бр. 13, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Живко Костади-
новски, а истапува Станковски Димитар. 

Се разрешува Станковски Димитар, а се именува 
Костадиновски Живко - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 898/ 
96. , (9957) 

Основниот суд Скопје I - Сконје, со решението 
Срег. бр. 1857/98, на регистарска влошка бр. 1-3847-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на пра-
вен облик, седиште и зголемување на основачки влог 
на Претпријатието за трговија на големо и мало,, 
увоз-извоз „ЕСКО" експорт-импорт, ц.о., бул. „Јане 
Сандански" бр. 41-4/5, Скопје. 

Промена на правен облик и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за трговија на големо и ма-
ло, увоз-извоз „ЕСКО" експорт-импорт, д.о.о., ул. 
„Кузман Јосифове ки Питу" бр. 15-3/17, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1857/98. (9958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1833/98, на регистарска влошка бр. 1-31810-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет, 
консалтинг, инжињеринг „АРАРАТ" експорт-импорт, 
д.о.о., ул. „Васил Ѓоргов" бр. 24-3/19, Скопје. 

На ден 28.04.1998 год. пристапил Горан Поповиќ. 
Се брише Поповиќ Вероника - директор, а се запи-

шува Поповиќ Горан - директор. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 

1833/98. (9959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1226/98, на регистарска влошка бр. 1-2731-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Акционерското друштво за мешовита сопственост 
„ТРГОТЕКСТИЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД со п.о: 
во стечај, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50, Ско-
пје. 

Се брише Александар Јанчевски, а се запишува Ла-
заревски Тофан како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1226/98. (9960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6/98, на регистарска влошка бр. 02002113-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговското друштво за трговија на големо и 
мало „СУПЕР ТРЕЈД" С а т д.о.о.е.л ./бул „Македон-
ско Косовска Бригада" бр. 3/20, Скопје?. v w ^ 
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Основач на друштвото е Рамадановски Сами од 
Скопје, бул. „Македонко Косовска бригада" 3/20. 

Дејности: 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, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 110309, 110909, 012201, 012203, 070240, 060501, 
060502, 060503, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110302, 070310, 070320. 

Во прометот со трети лица друштвото истапува во 
свое име и за своја сметка. 

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

Управител без ограничувања е Рамадановски Сами. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6/98. 

(9961) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1795/98, на регистарска влошка бр. 1-1846-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за про-
мет на големо и мало и извоз-увоз „БО-МИ" ц.о., ул. 
„Маршал Тито" бр. 87, Скопје. 

Од функцијата директор се брише Ивановска Ире-
на. 

Се запишува Ивановски Тони од Скопје - овластен 
за застапување без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1795/98. (9962) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4886/97, на регистарска влошка бр. 1-11299-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач и проширување на дејност 
во внатрешниот трговски промет и промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен трговски про-
мет и НТР на Претпријатието за внатрешен и надворе-
шен промет на стоки и услуги на големо и мало „ГА-
ГИ" ц.о., експорт-импорт, ул. „525" -а бр. 26, Скопје. 

Се врши промена на фирмата и седиштето па во 
иднина ќе гласи: Претпријатие за проектирање, инже-
њеринг и трговија „ГАЛИКИНЖЕНЕРИНГ" ц.о., ул. 
„Васил Ѓоргов" бр. 21, Скопје. 

Од 8.08.1997 год. од претпријатието истапува Пав-
ловски Драган, а пристапуваат Трпев Анче и Трпев 
Горан од Скопје. 

Дејнсота се проширува со: 050100, 050201, 060203, 
050209, 050301, 060502, 080119, 080121, 080122, 080129, 
080190, 080201, 080202, 110404, 110401, 110402, 110403, 
100101, 100102, 100103, 110903, 110905. 

Се брише Павловски Драган - директор без огра-
ничување, а се запишува Трпев Анче - директор со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
4886/98. (9963) 

Во правниот промет со трети лица „ХИТ" Фср-
шпед д.о.о.е.л. ул.„Октомвриска Револуција" бб. Ско-
пје настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Наков Штерјо управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 986/ 
98. (9901) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 28/98, на регистарска влошка бр. 02002304-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, услуги и про-
мет „КОКА 97" Стерјовски Миомир д.о.о.е.л. увоз-из-
воз ул .„Босна и Херцеговина" бр. 15 Скопје. 

Основач: Стерјовски Миомир - управител - одлука 
за основање и процена на оснивачки влог од 5.01.1998 
со изјави. 

Дејности: 013022, 013030, 013041, 013042, 013200, 
013201, 020121, 020129, 020140, 050209, 050301, 050302, 
060502, 060503, 060121, 060602, 080190, 080191, 080201, 
090131, 090132, 090171, 070111, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070222, 070224, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 
U0303, 110309, 110901, 110905, 110906, 110909, коми-
сиона продажба, консигнациона продажба, застаини-
штво, посредување на изнаоѓање на средства и инве-
стициона активност, малограничен промет со СР Југо-
славија, Бугарија. 

Овластување: Неограничени овластувања. 
Одговорено^ Не одговара. 
Застапување: Стерјовски Миомир - управител со 

неограничени овластувања во внатрешниот и надворе-
шниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 28/ 
98. (9903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 373/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001584-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговецот поединец Тони Методија Ландов 
Авто такси „КИКИ" ул.„Бертранд Расел" бр.56 Ско-
пје. 

Дејност: 060602. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

трговецот поединец одговара лично, со целиот свој 
имот. 

Ландов Тони е управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трсг. бр. 373/ 

98. Р (9904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трсг. бр. 1079/98, на регистарска влошка бр. 02002285-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на трговското друштво за производство, трговија и 
услуги Шабан и Рецеп „РЕТЕКО4 скспорт-импорг, 
д.о.о. ул.„Градиште" бр.37 Скопје. 

Основачи: Заировиќ Шабан и Заири Рецеп од Ско-
пје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070123, 070124 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070240, 070250, 070260, 
020110, 020121, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 
090201, 090202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 
110903, 110909, 011313, 011319, 011320, 011901, 090202, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 
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11313, 011319, 011320, 011390, 011722, 011723, 011831, 
011832, 012201, 012203, 012310, 012321, 012511, 012512, 
012513, 012514, 012515, 012521, 012522, 012524, 012611, 
012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 
012699, 012701, 013021, 070310, 070320, реекспорт, за-
станување странски фирми, меѓународна шпедиција, 
превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, 
превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај. 

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

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Запровиќ Шабан, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трсг. бр. 1079/ 
98. (9905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1067/98, на регистарска влошка бр. 02002333-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец водоинсталатер „СИМАКО" Коле Томислав 
Синадиновски ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 70/3-8, Ско-
пје. 

Основач и управител е Коле Томислав Синадинов-
ски ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 70/3-8, Скопје. 

Дејност: 050301 - поставување и поправка на гра-
дежни инсталации. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските ќе одговара со целиот свој имот, лично. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1067/ 
98. (9927) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1026/98, на регистарска влошка бр. 02002231-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговецот поединец Продавница за текстил конфекци-
ја обувки и кожна галантерија „ЕЛЕНА" ТП Жаклина 
Иван Кожаровска ул.„Ѓорче Петров" (Порта Влае) 
бр.1 лок.З Скопје. 

Трговецот поединец е лицето Копчаровска Жакли-
на од Скопје ул.„Социјалистичка зора" бр.5/3-1. 

Дејности: 070121, 070122. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец ќе истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица ќе одговара со целокупниот свој имот. 
Управител ќе биде лицето Копчаровска Жаклина 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1026/ 

98. (9906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 718/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001930-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец Алили Сакип Садат „САДАТ -
ТАКСИ" таксист т.п., ул. „Серава" бр. 115, Скопје. 

Основач: Алили Садат од Скопје, ул. „Серава" бр. 
115. 

Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување и потпишување е 
Алили Садат - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 718/ 
98. (9928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 548/98, на регистарска влошка бр. 02002315-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги „КАНЕЈ1А" Ирена Алековска и др. д.о.о., 
увоз-извоз, Бул. „Јане Сатански" бр. 39-3, лок. 2, 
Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012323, 012421, 
012429, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 
013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 
013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013121, 013200, 013310, 013320, 013400, 013909, 
020110, 020140, 020302, 030001, 030002, 030003, 030004, 
060103, 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, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070250, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090171, 090179, 110302, 110309, 110902, Ц0903, 
110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посреду-
вање во надворешниот трговски промет, реекспорт, 
консигнациони складишта. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица Друштвото одговара со си-
те свои средства. 

Содружници на друштвото се: Алековска Ирена и 
Алековски Љупчо и двајцата од Скопје, ул. „Козле" 
бр. 88/4-8. 

Лице властено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ирена Алековска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 548/ 
98. (9926) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трсг. бр. 16/98, на регистарска влошка бр. 02002309-6-
06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Авто такси „ДЕНИС-Г" Гани Дурак Рушит 
ул. „Петар Драганов" бр. 33, Скопје, општина Кар-
пош. 

Пријава Трег бр. 16/98 од 9.01.1998 год. 
Основач Гани Дурак Рушит од Скопје ул. „Петар 

Драганов" бр. 33, општина Карпош. 
Дејност: 060602 - превоз на патници со такси авто-

мобили. 
Со фирмата ќе управува Гани Дурак Рушит - упра-

вител. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара лично со целиот свој имот. 

98. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16/ 

(9929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1917/98, на регистарска влошка бр. 1-60588--
0-0, го запиша во судскиот регистар промената на 
основач и проширување на дејност во внатрешен 
трговски промет на Приватното претпријатие за тран-
спорт и трговија на големо и мало со увоз-извоз „СИ-
ЉАН-ТРАНС" ц.о., ул. „Благој Ѓорев" бр. 67/33, Ве-
лес. 

Од 29.04.1998 год. од претпријатието како основач 
истапува лицето Синановски Димче од Велес, а при-
стапуваат Настова Цветанка и Јанковска Маријана од 
Велес. 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1825/98, на регистарска влошка бр. 1-21500» 
0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Претпријатието за трговија и услуги 
„ЗЕК - БООС" увоз—извоз, д.о.о., ул. Ленинова4' бб, 
Велес. 

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие 
„ПАН-ПРОМЕТ" п.о., ул. „Ленинова" бр. 18, Велес. 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје, Срег. бр. 
1825/98. (9941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2028/98, на регистарска влошка бр. 1-50482-
15-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, Подрачна единица, ул. „Боро Хаџиски" бб, 
Струга. 

Се брише Ристо Марковски, а се запишува дипл. 
инг. град. Марин Хаџиевски вршител на должноста 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2028/98. (9942) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
377/98, на регистарска влошка бр. 001304 го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ПП во 
ДООЕЛ, за градежништво, трговија и услуги, Џемај-
лоски Мехмед „ПОДГОРКА44 е. Подгорици - Лабуни-
шта, ДООЕЛ - Лабуништа. 

Основач: Џемајлоски Мехмед од е. Подгорица -
Лабуништа. 

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070310, 070320, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, откуп на земјоделски производи, доби-
ток, живина, шумски плодови и сурова кожа, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција и малограничен промет. 

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

За обврските настанати во правниот промет према 
трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот со полна одговорност. 

Во внатрешниот и во надворешно трговскиот про-
мет друштвото ќе го застапува управителот Џемајло-
ски Мехмед од е. Подгорци со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 377/98. 
(9712) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
329/98, на регистарска влошка бр. 001256 го запиша 
во трговскиот регистар претворање од претпријатие 
со ПО, во Друштво за внатрешен и надворешен про-
мет, преработки и производство „ПРОКООП" Љуби-
ца Иваноска ДООЕЛ, ул. „Борис Кидрич" бр. 7, Ки-
чево. 

Основна главница: 26.000 ДЕМ во предмети. 
Дејности: 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 

070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 
110309, 060501, 060502, 080129, 080190, 110109, 012130, 
012141, 012142, 013030, 013041, 013042, 013042, 013043, 
013050, 013073, 013099, 013200, 020110, 020121, 020140, 
020201, 020202, 030003, 070111, 070113, 070125, 070128, 
070131, 070150, 070221, 070227, 070240, 070310, 070320. 

Друштвото има полни овластувања и полна одго-
ворност. ^ 

Управител Љубица Иваноска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 329/98. 

(9713) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бо 
50/98, на регистарска влошка бр. 001014 ја залила во 
трговскиот регистар промената на Трговско друштво 
за производство и трговија „ТАМАТЕКС", Франц Ма-
ринци и др. ДОО, ул. „Туристичка44 бр. 85Л1, Охрид. 

Зголемување на основната главнина на друштвото 
со влог на предмети - средства по спецификација од 
страна на вложувачот Франц Маритцен од град Мер» 
буш СР Германија, со одлука О.бр. 1-01/98 од 
08.04.1998 година за износ од 2.093.631,50 денари. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 50Ѓ9Ѕ 
(9714) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
979/98, на регистарска влошка бр. 1-14889 ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, седиште, 
основач, лице овластено за застапување и проширува-
ње на дејност на Претпријатие за производство, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЈЈОМУС44, 
п.о., ул. „Народни херои" бр. 4, Битола. 

Промена на фирма, седиште, основач, лице овла-
стено за застапување и проширување на дејност на 
Претпријатие за производство, трговија и услуги „КО-
МИНОВ КОМПАНИЈА" увоз-извоз Битола, п о. 

Промена на седиште од Битола ул. „Сремска" бр. 
13 во Битола на ул. „Народни Херои" бр. 4. 

Од претпријатието истапува основачот Незире Ко-
минова и престанува овластувањето за застапување и 
во надворешно трговското работење и се брише од 
судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Златко Стер-
јов и ќе го застапува претпријатието и во надворешно 
трговското работење како директор. 

Се проширува дејноста на претпријатието уште со: 
110401, 110402, 110403, 110404. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 979/98. 
(9715) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1131/98, на регистарска влошка бр. 1-19617 ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието за промет и услуги „КОКОЛИ" Д.О. 
експорт-импорт, ул. „Нова населба Горно Пашино" 
бр. 58, Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
лицето Емини Адвија и се брише од судскиот реги-
стар. 

Лице овластено за застапување и во надворешнот-
рговското работење е Сулејмани Афрдита - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1131/98. 
^ (9716) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1036/98, на регистарска влошка бр. 1-2876 го запиша 
во судскиот регистар проширување на дејност на 
Трговското увозно извозно претпријатие „НИМАКС", 
со п.о., ул. „Крсте Мисирков" бр. 5, Охрид. 

Дејност: 090129, 011724, 011420, 011413. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1036/98. 

^ , (9717) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
351/98, ца регистарска влошка бр. 001278 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
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ја на мало, Тужароска Стојан Марија „БИБА" т.п., 
ул. „Богомилска" бр. Б-2 3/5, Охрид. 

Основач на фирмата е Тужароска Стојан Марија. 
Дејности: 070121, 070122. 
Овластен потписник е Тужароска Марија со нео-

граничени овластувања. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

лица одговара со целиот СВОЈ имот лично. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 351/98. 

(9682) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
319/98, на регистарска влошка бр. 001246 го запиша 
во трговскиот регистар основање на доо, Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги - Загорац 
Владимир и др. „МЕЏИК" Д.О.О., ул. „Климент 
Охридски" бр. 44, Охрид. 

Содружници: Загорац Владимир и Настоски Владо 
со Договор од 14.04.1998 год. 

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 013010, 
013021, 013022, 013071, 013072, 020140, 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, 070260, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, шумски плодови и ле-
ковити билки, 070310, 070320, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот на 
стоки услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, угостителски и туристички услуги, 080114, 
080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 
090179. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото упра-
вител - Загорац Владимир. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 319/98. 
(9683) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1107/98, на регистарска влошка бр. 2-708 го запиша во 
судскиот регистар основањето на Задруга за промет, 
увоз-извоз „ГРЕМИ - 3" со п.о., ул. „Македонски 
Просветители" бр. 31-а, Охрид. 

Оснивачи: Цветановска Билјана, Филиповски Сто-
јан, Филиповска Билјана. 

Овластено лице за застапување е Цветановска Би-
лјана. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.47, 070310, 070320, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта на странски стоки, меѓународен 
траснпорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, малограничен промет, реекспорт, посредување во 
прометот на стоки и услуги. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1107/98. 
(9685) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
392/98, на регистарска влошка бр. 001319 го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија 
на мало, Крстески Ѓоко Игор, „ИГОР ПРОМ", е. Би-
гор Доленци, Вранештица т.п. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 
070132. 

Трговец поединец во правниот промет со трети ли-
ца истапува за свое име и за своја сметка. 

Трговец поединец во правниот промет со трети ли-
ца одговара со целиот свој имот лично. 

Овластен потписник Крстески Игор. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 392/98. 

(9686) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
385/98, на регистарска влошка бр. 001312 го запиша 
во трговскиот регистар основање на Јавно трговско 
друштво за занаетчиство, градежништво, производ-
ство и услуги Селими Нуи и др. ИУ увоз-извоз е. 
Франгово, ЈТД, Струга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070226, 070240, 070250, 070260, 050100, 
050201, 050202, 050301, 050302, 060502, 080129, 090129, 
090123, 090140, 090183, 110909, 070310, 070320, мало-
граничен промет, реекспорт, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, изведување на инвести-
циони работи во странство. 

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 одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Селими Нуи. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 385/98. 

(9684) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
389/98, на регистарска влошка бр. 001310 го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало, Јовчева Петар Дафина „ПЕГО" тп, ул. 
,Јосиф Јосифовски" бб, Ресен. 

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 
070129. 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично, со целокупниот свој имот. 

Управител: Јовчева Дафина. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 389/98. 

(9687) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
349/98, на регистарска влошка бр. 03001083-1-01, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво 
за производство, услуги и трговија на големо и мало, 
увоз—извоз „ЈОВЧЕ-ПРОМ" Тала Василева и др. јтд, 
е. Јаргулица, општина Подареш. 

Дејности: 011949, 012142, 012321, 012201, 012323, 
013021, 013030, 013042, 013050, 013099, 013121, 020121, 
020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 090121, 090123, 
090124, 090129, 090139, 090201, 090209, 110109, 110309, 
110909, 070310, 070320, превоз на патници и стоки во 
меѓународниот транспорт, застапување на странски 
фирми, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица ^уштвата на-
стапува во свое име и ^а сво ј^с^ет^ 
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ро запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Сашко Живко Гичев т.п., Облешево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Истапува в® свое име и за своја сметка. 

. Одговара лично со целиот свој имот. 
Он Основниот суд во Штип, Трсг. бр. 341/98. (9648) 

Оакшвот суд Скопје I - Скопје, ео решението 
Т ^ Ј р . 985Ш, ма р е т о р с к а влошка бр. 02002395-
3-03*000, го з ѕ ш ш во 1|гаск10т регистар основање-
то т Друшжжо за 1фошмдсгво т конфекција и трго-
вца на китески шшо Ј У Л А ТЕКСТОТ Апосолос 
н Ашорк уа0*-изаоѕ, д.о.о., е. Парава, Валацдово. 

Дешка*: 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 
ОШ23, 012634, 020110, 020120, (Ш121, 020131, 020140, 
070111, 070112, 070113,070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 00129, 070132, 070Ш* 
070211, 070212, 070213, 070214, €70219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070230, 010250, 070309, 070310, 
070320. 

Мава Гулева - управител, Апосолос Стилос - упра-
вата*, Адорн Серете - управител. 

Од.Оловниот суд С к о ф I - Скоте, Трег. бр. 985/ 
98. (9 8 7 5) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2777/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001769*000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец „ТЕА" т.п., бутик 
Б у м ! Бранко Тодорка, ул. „М&то Хаџи Василев Ја-
смин" бр. 36, Кавадарци. • 

Дејности: 070121 - трговија на мало со текстил и 
кжфекцф, 070122 - трговија на мало со обувки, гу-
ма, кожа т а т е ш и . 

Уѕхраштел Булиќ Бранко Тодорка од Кавадарци, 
со стан на ул. „Моша Пфде" бр. 4/2/21, Кавадарци. 

Во правниот-промет со т р е т лица истапува во свое 
име и за сшја шетка, а за обврските одговара со це-
л о в и т о ? свој имот. 

Од Отровине? суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 2777/ 
98. (9876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трегер. 726/98* на регистарска влошка бр. 02002296-
6g)9-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец „МУР" бутик Василков 
Борне Васил ул.„Благој Ѓорев" бб Велес. 

Дејности: 070121, 070122, 070132, бижутерија, пар-
фимерија-

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име н за своја сметка - неогра-
ничени овластувања. 

За обврските сторени спрема трети лица, тргове-
цот поединец одговара лично, со целиот свој имот. 

Трговецот поединец ќе као застапува Василков Ва-
сил од Велес, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 726/ 
98. (9877) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег.6р. 1106/98, на регистарска влошка бр. 02002344-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец Трговија на мало со непре-
хранбенн производи „АНДРИЈИН" т,п. Бесник 
Ибраим Беќири ул .,,Атанас Илиќ" бр.60 Дебар. 

Основач: Бесник Беќири од Дебар, ул.,,Али Зенго-
ски" 36. 

070129, ш т , 070150, 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските свои одговара со целиот свој личен имот. 

Бесник Беќири - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1106/ 

98. (9878) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
222/98, на регистарска влошка бр. 1-3848-0, го запиша 
во трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Производно трговското претпријатие на големо и ма-
ло „ВЕКО - ИЛ" увоз-извоз, п.о., ул. „Солидарност14 

бр. 9/7, Штип. 
Дејноста се проширува со: 011313, 011949, 012202, 

012310, 012321, 012322, 012429, 012699, 012909, 013021, 
013121, 020140, 050302, 090140, 090150, 090160. 

Од Основниот суд во Штап Трег. бр. 222/98. (9606) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 811/98, на регистарска влошка бр. 02002255-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
ме на Колонијал ТП „ЖАНИ" Жаклина Васил Лејко-
ва, ул. „АВНОЈ" бр. 10, Скопје. 

По пријавата бр. 01 од 02.04. 1998 год., како осно-
вач се запишува лицето Жаклина Васил Пејкова, од 
Скопје. 

Седиштето на Колонија ТП „ЖАНИ" Жаклина Ва-
сил Лејкова, ул. „АВНОЈ" бр. 10, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, ту-
тун и други непрехранбени производи (цигари и дневен 
печат). 

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

Како управител се запишува Жаклина Пејкова, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 811/ 
98. (9842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1362/98, на регистарска влошка бр. 1-64296-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство промет и 
услуги „СЕМОС" компјутери д.о.о. експорт-импорт 
бул. „К. Ј. Питу", СкопЈе. 

Од основач истапува Димитар Велиновски од Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1362/98. (8319) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението 
Ст. бр. 44/96 од 29.04.1998 година е отворена стечајна 
постапка над ДОО „Поледелство" е. Ерџелија Св. Ни-
коле. 

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

За стечаен управник е определен Љупчо Михајлов -
земјоделски инженер од Св. Николе. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" до 
стечајниот совет во 2 примероци. 

Се задолжуваат должниците да ги намират своите 
долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријаваните побарувања 
се закажува на 23.07.1998 година во 10 часот во сала бр. 
3 при овој суд. 

Од Основниот суд Штип. (12593) 
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Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст. бр. 
375/96 објавува дека е отворена стечајна постапка и 
истовремено заклучена над стечајниот должник ТП 
Центар" од Неготино на 28.04.1998 година. 

" Од Основниот суд Кавадарци (12451) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 162/ 
97 објавува дека е отворена стечајна постапка и исто-
времено заклучена на ден 6.07.1998 година над стечај-
ниот должник МД „Доич-Мак" во стечај од Кавадарци. 

Од Основниот суд Кавадарци. ' (12452) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
Струмица по Ст. бр. 96/97 од 28.04.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ПГП „Интер Балкан" Стру-
мица, но е одлучено истата да се спроведува од причини 
што должникот нема имот, поради што стечајната по-
стапка се заклучи. 

Доверителите можат да го наоаѓаат решението со 
желба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Служ-
бен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд Струмица. (12454) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението 
Ст. бр. 46У96 од 03.02.1998 година е отворена стечајна 
постапка спрема должникот ПТУ „ЕЛЕШНИК" од 
Охрид но истата не се спроведува туку е заклучена. 

Од Основниот суд во Охрид. (12450) 

Основниот суд во Струмица објавува со решение Ст. 
бр. 129/96 од 04.05.1998 година е отворена стечајна по-
стапка над ПИТ „Сончев брег" е. Ново Коњарево со 
број на жиро с-ка 41300-601-38323, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот и стечајната 
постапка над ПЈП „Сончев брег" се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во 
рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Служ-
бен весник на РМ". 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (12453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр. 1147/97 од 16.02.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
услуги, трговија на големо и мало „Вечен дом" Скопје, 
ул. „Загребачка" бр. 16-а ж-с-ка 40100-601-146849. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Елизабета Каме-
њарка Стојановска, Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бр. 
57-а, Триангла I вл. IV, тел. 237-937. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
даа прѕшероци со докази. Се задолжуваат должниците 
Да ги намират долговите спрема стечајниот должник, 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 3.09.1998 година во 11 часот, соба 
броЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - С к о ф . 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1810/97 од 26.05.1998 година, заклу-
чена е стечајната постапка над должникот Трговско 
претпријатие „Мабела" Скопје, ул. „Партизански одре-
ди" бр. 109/1-8, ж.с-ка 40120-601-?*ft7^3. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11859) 

Основиот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг. бр. 49/96 од 24. VI.1998 година заклучена 
е стечајната постапка над должникот ПТ на големо и 
мало „СТАМП" Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 
7/14, ж. с-ка 40100-601-62569. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12434) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението ОСС-Ск. Ст. бр. 669/96 од 28.V.1996 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Мешовито 
претпријатие за трговија „ТР" од Скопје, ул. „М.Х.Јас-
ним" бр. 50. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовска!, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје, ул. „АСНОМ" бр. 8/3-36. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро; 
читате за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 17.VII.1998 година во 11,00 часот, соба 
број 46 при овој суд. \ 
' Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12433) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 524/96 од 9.12.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие 
„СТОМА - ПРОЕКТ" од Скопје, бул. „АСНОМ" бр. 
16-3/14, ж.с-ка 40100-601-1575бб. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодоровска Горка од 
Скопје, ул. „Душан Тасковиќ" бр 45/52, телефон 264-
898. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.09.1998 година во 10,15 часот, во 
барака 4, соба бр. 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1075/97 од 4.11.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПУТУ „СД" 
ДОО од Скопје, ул. „Никола Парапунов" бр. 23-75. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул. „Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 261-
102. 

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 Репу-
блика Македонија" 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 ден 29.09.1998 година во 8,20 часот, соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 363/96 од 24.12.1996 година е отво-, 
рена стечајна постапка над должникот П. „ФРА-
МЕКС" ДОО од Скопје, ул. „Ташкентска" бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Та-
нева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Огненовски од 
Скопје, ул. „4-ти Јули" бр. 43, телефон 313-718. 

Се покануваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите спрема стечајниот должник 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 29.09.1998 година во 9 часот, соба 
број 44 во зградата на Основен суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1153/96 од 17.06.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот „Солар -
Декор" Производно трговско претпријатие ДОО 
Скопје, ул. „376" бр. 235 со жиро сметка 40100-601-
82698. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11933) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1097/97 од 3.02.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ „ВРЕЛА 
КОМЕРЦ" од Скопје, е. Моране, ж.с-ка 4(3100-601-
271659. 

За стечаен судија е одредена Маја Монахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски од 
Скопје, ул. „Ленинова" бр.. 53/1, телефон 111-788. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 3.09.1998 година во 10,50 часот, во ба-
рака 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (11913) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со решени-
v ето Ст.бр. 43/98 од 12.06.1998 година е отворена сте-

чајна постапка над стечајниот должник ОП „СУВЕ-
НИР" од Самоков, број на жиро с-ка 41101-601-2297. 

За стечаен управник се одредува лицето Славчо 
Славевски од Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бр. 1/1-22, 
тел. 331-244. 

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 
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стечајниот совет на овој суд со пријави во два приме-
роци со приложени докази. Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите спрема стечајниот должник 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
на доверителите на стечајниот должник се закажува на 
25.09.1998 година со почеток во И часот во Основниот 
суд во Кичево. 

Од Основниот суд Кичево. (11957) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 221/ 
98 од 25.06.1998 година, над ЛП „БЕЛА - Б" од Битола, 
ул. „М. Гинова" бр. 11/24, со жиро сметка 40300-601-
82000 при ЗПП Филијала Битола, со дејност трговија на 
мало, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (11898) 

Основниот суд Кавадарци објавува дека е донесено 
решение Ст.бр. 110/96 од 30:06.1998 година со кое при1 

времено се запира стечајната постапка над Претприја-
тието должник ПТП „Таска" во стечај од Кавадарци, 
поради отворање на постапка за финансиска и сопстве-
ничка трансформација. 

Одборот на доверителите да формира управен од-
бор кој во рок од 60 дена ќе поднесе програма за финан-
сиска и сопственичка трансформација до стечајниот со-
вет, а воедно ќе определи лица на кои ќе им биде дове-
рено организирањето и застапувањето на претпријати-
ето должник. 

Од Основниот суд Кавадарци. (11924) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст.бр. 370/ 
96, објавува дека е отворена стечајна постапка и исто-
времено е заклучена на ден 29.06.1998 година над сте-
чајниот должник ПП „Торнадо Ском" од Кавадарци, 
ул. „Браќа Џунови" бр. 30. 

Од Основниот суд Кавадарци. (11925) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 301/97 од 25.05.1998 година, стечајната 
постапка над должникот ЈП „ИЗВОР" од Гевгелија, ул. 
„Димитар Влахов" бб, е заклучена поради немање сред-
ства за формирање на стечајната маса. 

Од Основниот суд Гевгелија. (11926) 

ч Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 1565/97 од 5.06.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот Претприја-
тие за промет на големо и мало „Никем" увоз-извоз 
Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов" бр. 3-а, ж-с-ка 40120-
601-69330. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11838) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 752/98 од 2.07.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над Занаетчиско-изолатер-
ската задруга „ИЗО-СКОПЈЕ"-Скопје, ул. „Првомај-
ска" бр. 10, со жиро сметка 40100-601-12601. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата во Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (11987) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 531/97 од 2.07.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над Претпријатието за про-
мет на стоки и услуги, шпедиција и трговија „ИНТЕР-
ТРАНЗИТ" бул. „Јане Сандански" бр. 92-1-2, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-28757. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата во Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (11958) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Сг. бр. 98/97 од 12.06.1997 година е заклу-
чена стечајната постанка над должникот ТП „НИСИ-
ЈА"-КОМ" експорт-импорт од Скопје, ул. „Јани Лу-
кровски" бр. 14, со с-ка 40110-601-303244. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Костов Коста од 
Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. 266-а, телефон 271-188. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.08.1998 година во 10,20 часот, во 
барака 4, соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 1421/% од 1.06.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот Трговско 
претпријатие на големо и мало „Санекс Пром" експорт 
импорт, е. Љубин - Скопје, со ж-ка 40120-601-284482. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11960) 

ЛИКВИДА1ЏШ 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје објавува дека со 
решението Л, бр. 128/98 од 26.06.1998 година е заклу-
чена ликвидацигаатапостапка! наддолжникот „Холдиз 
Трејд" ДОО Претпријатие за производство, трговија и 
услуги, Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 40/2, жиро сметка 
40100-601-283139. 

По правосилноста на решението* должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата во ово} суд. 

Од Оловниот суд Скопје I - Скопје. (11860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр.. 45/98 од 16.V1.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие „ИТС-ПРОМ" експорт-импорт ДОО; Скопје, 
ул. „Лондонска" бр. 11-6, ж-с-ка 40120-601-74535. 

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

Од ОсновниотСкопје I - Скоцје, (11855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 41/98од Ш.уГ.1998 Година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ПТП 
„АЛБАТРОС" УНИОН ДОО, Скопје, ТЦ „Буњако-
вец" кат 1 л. 22, жчмса. 40100-601-22Ѕ748. _ 

По правосилноста на решението* должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата во овојч^гд. 

Од Основниот суд Скопје Г- Скопје. . (119207) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 216/ 
98 од 12 06.1998 година, над ПП „Брокат" Битола, ул. 
„Кланица" бр. 12/2, жиро сметка 40300-601-69325, 
отвори стечајна постапка, но истата не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12288) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 115/ 
98 од 9.06.1998 година, над ПП „НАТЕ ЦВЕТ" - Би-
тола, ул, „Т. Паница"-37 со ж-ска 40300-601-63108, кое 
се занимава со угостителска дејност - сендвичара, се 
отвора стечајна постапка, но не се спроведува, се заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Битола. (12290) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието на стечајниот совет Ст. бр. 458/97 од 28.04.1998 
година е отворена стечајна постапка над П ГП „МА-
ЈЧИН ЖИВОТ" Струмица, но истата не се спроведува 
поради немање имот на должникот и е одлучено да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето на решението во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

По правосилноста на решението, претпријатието ќе 
се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (12140) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр .220/98 
од 01.07.1998 година над ПП „Перином" ул. „Никола 
Русински" бр. 5 Битола, отвори постапка но не ја спро-
веде ами заклучи, со жиро сметка 40300-601-34985 при 
ЗПП Битола. 

Од Основниот суд во Битола. 
(11965) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 142/98 од 30.04,1998 година се отвора 
постапка за ликвидација над Градежното претпријатие 
„ТЕЛМАК ИНВЕСТ" ЦО експорт-импорт, Скопје, ул. 
„Градиште" бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-
78459. 

За л иквидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, теле-
фон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето наогласот во „Службен весник на 
Република Македонка" до ликвидациониот совет на 
овој суд со пријави во два примерот! со докази. Се 
повикуваат должниците да ги намират долговите 
спрема ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања надо^рителитенашквида^онис^ долж-
ник на ден 27.07Д99Ѕ година во 8340 часот, во барака 
број 4, соба број 6 во овој Суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11930) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л. бр. 174/98 од 5.05.1998 година се отвора 
постапка за ликвидација над Претпријатието за тран-
спорт и трговија „КОНВОЈ" ДОО експорт-импорт, 
Скопје, ул. „Тодор Чангов" бр. 62 и број на жиро 
сметка 40100-601-204188. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. „Горѓи Сугаре" бр. 28-3/2, те-
лефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на Ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник На 
Република Македонија" до ликвидациониот совет на 
овој суд со пријави во два примероци со докази. Се 
повикуваат должниците да ги намират долговите 
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Пасош бр. 1027360/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Иса Екрем, ул."Севастополска" бр.52 »Скопје. 

Пасош бр.604271/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадани Осман, ул."3" бр. 13, е. Студеничани,Скопје. 

Пасош бр.075768, издаден од УВР - Охрид на име 
Крстаноски Бобан,ул."Д.Војводаибр.222-а,Охрид. 

Пасош бр.859480 на име Вели Колоња, ул. "Илинден-
ска" бр.206, Битола. (12635) 

Пасош бр.0308472,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдији Шпреса, е. Порој »Тетово. (12636) 

Пасош бр.0308471 »издаден од УВР - Тетово на име 
Абдији Букурије, е. Порој »Тетово. (12637) 

Пасош бр.0062965»издаден од УВР - Тетово на име 
Абдији Дашмир, е. Порој »Тетово. (12638) 

Пасош бр.0308523,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдији Зенедије, е. Порој »Тетово. (12639) 

Пасош бр. 0144766,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдији Фатмир, е. Порој »Тетово. (12640) 

Пасош бр.417617,издаден од УВР - Струмица на име 
Петров Георги, ул."Максим Горки,!бр.40/20,Струмица. 

Пасош бр.677715 на име Ибраими Шпензије, е. До-
брид ол,Гостивар. (12642) 

Пасош бр.341196/94 на име Андреевска Мирјана, ул. 
ЧТролетерска"бр.72/13,Битола. (12645)^ 

Пасош бр.0170853,издаден од ОВР - Радовиш на име 
Грозданов Дејан, ул."1-ви Мај "бр.26,Радовиш. (12651) 

Пасош на име Неби Шефи е. Озормиште,Тетово. 
Пасош бр.824284 на име Фејзули Скендер, е. До-

бридол,Гостивар. (12653) 
Пасош бр. 195337 на име Сулејмани Азби,е. Чегране, 

Гостивар. (12654) 
Пасош бр. 251055 на име Беќири Надир, е. М. 

Турчане,Гостивар. (12655) 
Пасош бр.043167, издаден од УВР - Кочани на име 

Николов Љубе, ул.Тошо Викентиев" бр.42,Кочани. 
Пасош бр.754386/95, издаден од УВР - Куманово на 

име Стојчев Благоја, ул/Трсг" бр. 7,Куманово.(12657) . 
Пасош бр. 0769711 на име Марке Шехадин, 

Дебар. (11883) 
Пасош бр.528321, издаден од ОВР - Струга на име 

Угриноска Марица, е. Вевчани,Струга. (12730) 
Чекови од бр. 3910110 до 3910119 и од бр.3867756 до 

3867763 и 3867753» од тековна сметка бр.87685-72, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Јовиќ Љубисав,Скопје. (12289) 

Чекови од бр. 16527277 до 16527280, од тековна 
сметка бр.46833-32,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Бранимирка Муиќ,Скопје. (12438) 

Чекови од бр. 3894473 до 3894478, од тековна сметка 
бр. 111284-10, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Биљана Муиќ,Скопје. (12439) 

Чекови од бр.4254934 до 4254938 и од бр. 2615849 до 
2615853, од тековна сметка бр.32253/80, издадени од 
Комерцијална банка А Д Скопје на име Јаховиќ Се-
фер,Скопје. '(12633) 
Работна книшка на име Абдулахи Бурханудин,Скопје 

Работна книшка на име Трајановски Мишо,Скопје. 
Чековна картичка бр.40558-93 и чекови од бр. 

16667132 до 16667145, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Димитриевски Ацо, е. Иванковцу 
Велес. (12649) 

Чекови од бр. 17291298 до 17291300 и броевите 
17291286» 17291290 и 17291293» издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Стојановска Радица, ул. 
"Црногорска"бр. 10-а »Скопје. (12643) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 30.07.1998 година во 8,30 часот, во барака 
број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11929) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението JI. бр. 149/98 од 5.05.1998 година отворена е 
постапка за ликвидација над ликвидациониот должник 
Трговско, транспортно претпријатие „ВБ ТРАН-
СПОРТ" ДОО експорт-импорт од Скопје, село Арачи-
ново-Скопско, жиро сметка 40110-601-179205. 

За ликввдационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, теле-
фон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во 
дра примероци со докази. Се повикуваат должниците да 
ги намират долговите спрема ликвидациониот должник 
без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-
ник на ден 07.09.1998 година во 11,00 часот, во барака 
бр. 4, соба бр. 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11928^ 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Ст огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за трговија " Карма" увоз - извоз д.о.о Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Спортско 
друштво " Металург" - Скопје при " Рудници и желе-
зарница Скопје "Ракометен клуб Р Ж СГ. (11988) 
Тркалезен печат под наслов: "Претпријатие за про-

мет увоз - извоз Скопје "Телтек" д.о.о.". (12437) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Прет-

пријатие за произвотство трговија и услуги "Ден - го" 
д.о.о. Скопје". (12008) 

Тркалезен печат под назив:"3дружение на граѓани 
Поречки средби Скопје". (11914) 

Тркалезен печат под назив: "Трговско претпријатие 
"Ар-Комерц" ц.о. - Скопје, е. Арачиново увоз-извоз, 
Скопје. (11502) 

Са огласуваат за иеважни следните документи: 
Пасош на име Асан Сахити, ул.иСредорек"бр.120, 

Куманово. (12385) 
Пасош бр.0642466/95,издаден од УВР - Скопје на 

име Милиќ Баредин, ул."Мелничка" бр.46,Скопје. 
Пасош бр.0875962/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Насер Демировиќ, бул. "АВНОЈ" бр.78/2-13, Скопје. 
(12441) 

Пасош бр. 193460,издаден од УВР - Тетово на име 
Ракипи Нефаил, е. Рогле,Тетово. (12442) 

Пасош бр.0702765/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Марина Антиќ - Васева, ул. "М. Горки" бр. 1/4» Скопје. 

(12445) 
Пасош бр. 0280915/94,издаден од УВР - CKonje на име 
Поповски Давор, ул. "Сливовска" бр. 2 б,Скопје. 

Пасош бр.131879/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Карцќ Емилија, ул. "В. Комаров" бр.38/3-8 »Скопје. 

Пасош бр.0433397,издаден од УВР - Скопје на име 
Драган Шејкероски, бул.'"Партизански одреди'бр.47/2-
10,Скопје. (12489) 

издаден од УВР- Скопје на име 
Стојменовс^1?^стцна4УдД-А 
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Чекови на име Цветковиќ Ацо, ул."Јоско Илиевски" 
бр.4, Куманово. (12644) 

Чекови од бр.665250 до 665253 и од бр. 683773 до 
683777, на име Јордановска Зорица, ул."Трајко Јова-
носки" бр.2,Гостивар. (12647) 

Чекови од бр. 17231247 до 17231252, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ристо Кензурев-
ски, с. Вучидол,Скопје. (12648) 

Чекови од бр. 02222487 до 02222492, издадени од.. 
Комерцијално-Инвесгициона банка - Куманово на име5 

Стојаков Томе, ул."4" бр.5,с. Карпош,Куманово.!1_ 
ftacoiii бр.0100056,издаден од УВР-Велес на име Ми-

хајлова Иванка, ул. "Кузаман Јосифовом" бр.29, 
Скопје. (11902) 

Пасош бр.564663, издаден од УВР - Скопје на име 
Трајковски Никола ул."Б.Паровик" бр. 66/2-10 ,Скопје 

Пасош бр .709492/95,изд аден од УВР - Скопје на име 
Коневски Деан, ул. "Д.Беровски" бр. 4 а,Скопје.(11904) 

Пасош бр. 0606314/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Аземи Али, ул."А. Авдовиќ" бр. 16/2,Скопје. 

Пасош бр.0£54484/95, издаде« од УВР - Скопје на 
име Јашари Едита, ул/Тастиварска" бр.28а,Скопје. 

Пасош бр.0727133/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Зеќирија Абдулах, ул. "А.Панов -1" бр.7,Скопје. 

Пасош бр.680823, издаден од УВР - Скопје на име 
Кајчевски Гоце, ул. "Н. Петров" бр.52,Скопје. (11916) 

Пасош бр.681612/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ана Петровска, бул. "Илинден" бр. 5/26,Скопје.(11918) 

Пасош бр.788352/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Северџан Широки»ул."М. Митевски" бр.7/1-15,Скопје. 

Пасош бр.1006603/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Несрет Новобрдалија, ул. "С.Јовановски" бр.12, 
Скопје. (11922) 

Пасош бр.0678444/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Љубица Балчевска, ул."Бапчор" бр.8/12,Скоафр. 

Пасош бр.0794207/95,издаден од УВР - Скопје иа име 
Драган Ѓорѓирвски,ул.4*982"бр.213,с. Идризово,Скопје. 

Пасош бр.538531/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Сали Ремзи, с.Грчец,Скопје. 

Пасош бр.110722/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Мухамед Аслани,ул."д-р.г Зар" бр. 112 ,Куманово. 

Пасош бр.0282000, издаден .д УВР - Скопје на име 
Гиновски Андреј ,ул. "Партена Зогравски" ф.79, 
Скопје. (11944) 

Пасош бр.0744050/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Сузана Столеска, ул. "Б. Рајковић'' бр.25,Скопје. 

Пасош бр. 192484/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Гани Јетмир, е. Боговиње,Тетово. (11949) 

Пасош бр.1094481/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Димитар Ѓорѓиевски, ул."Тушинска" бр.18,Скопје. 

Пасош бр. 0686500/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Божиновска Јулијана, ул. "С. Ковачевиќ"бр.47/43, 
Скопје. (11957) 

Пасош бр.042914/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Симоска Гордана, ул."Б. Тоска' бр.222,Тетово. (11963) 

Пасош бр.0155668/93,издаден од УВР - Скопје на 
име Нуредини Беќири, е, Гр нец,Скопје, (11964) 

Пасош бр.328540/94, издаден од УВР - Скогце на име 
Сами Јакупи, ул. "30 Љ. Марку"бр.ЗЗ,Скопје (11985) 

Пасош бр.059340/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Африм Халими, е. Бојане,Скопје. (12029) 

Шсош бр.687735, издаден од УВР - Скопје на име 
Милошевић Звонимир, ул. "Ф. Розман" бр»8а,Скопје. 

Пасош бр.0156170, издаден од УВР - Скопје на име 
колари Мурат, ул. "А. Попов" бр. 1/11,Скопје. (12049) 

Пасош бр.0095252, издаден од УВР-Прилеп на име 
Димоски Илија ул.,,Б.Тасковиќ-Ниш"бр.79/18,Прилеп. 

Пасош бр.966897/97, издаден од ОВР - Крушево на 
име Урим Ибраими, е. Житоше,Крушево. (12054) 

Пасош бр. 922429, издаден од ОВР - Струга на име 
Камбери Букурије, е. Калишта,Струга. (12055) 

Пасош бр. 253055/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Исмаили Иљаз,' Камен,ане,Тетово. (12056) 

Гласот на и- - , ' фичов Ацо, ул."Доне Божинов" 
бр.35,Штип. (12061) 

Пасош бр.460170/95 на име Мехмеди Буљент,с.Врап-
чиште,Гостивар. (12069) 

Пасош бр.341196/94 на име Андреевска Мирјана, ул. 
"Прилепска" бр. 72/13,Битола. (12083) 

Пасош бр.0582838 на име Ориѓацски Љубе, е. Сапот-
шца,Битола. (12105) 

Пасош бр. 123039, издаден од УВР - Штип на имб 
Влчев Ангел, ул."Б.Кидрич"бр.13,Штип. (12109) 

Пасош бр.0951254 на име Илија Руменовски, ул. 
"Балканска" бр.25,Берово. (12110) 

Пасош бр. 104739 на име Мехмеди Емине, е. Каме-
њане,Тетово. (12111) 

Пасош бр.0735093/95,издаден од УВР - Тетово на 
име Мифтари Абдула, е. Гургурница,Тетово. (12112) 

Пасош бр.0 "4 5093/95,издаден од УВР - Тетово на 
име Мифтари Абдула, е. Гургурница,Тетово. (12113) 

Пасош бр.0855173,издаден од ОВР - Пробиштип на 
име Димитровска Даница, ул."Јордан Стојанов" бр.32 
Пробиштип. (12114) 

Пасош бр.4164<95, издаден од УВР - Струмица на име 
Јованова Силвана, г Радичево,Струмица. (12116) 

Пасош бр.222926, издаден од УВР - Струмица на име 
Цасконоје Ристо, ул."5. Ноември" бр. 165,Струмица. 

Пасош бр.673086/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Муртез ани Арлинда, Бл.82 ББ/21,Тетово. (12118) 

Пасош бр.0449373, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Глигоров Венко,Скопје. (12119) 

Пасош бр.0216854 на име Фисшта Керим Дебар. 
Пасош бр.39^703,из даден од ОВР - Струга на име 

Дурмиши Шабан, е. Радолишта,Струга. (12121) 
Пасош бр.0531693 на име Тамани Ариф,Дебар. 
Пасош бр.0769519 на име Машкули Беким,Дебар. 
Пасош бр.0863081,издаден од ОВР - Дебар на име 

Карамети Ќенан Дебар. (12124) 
Пасош бр.0206567,издаден од УВР - Скопје на име 

Јованче Иванов, ул."Алберт Станиќ"бр.32-а,Скопје. 
Пасош бр.0769047 на име Машкули ЕјупДебар. 

Пасош бр.0769819 на име Косоврасти МехметДебар. 
Пасош бр.083903 на име Заиде ЛириДебар. (12128) 
Пасош бр.406297 на име Мисими Хамит,е. Дебреше, 

Гостивар. (12129) 
Пасош бр.720632/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Данева Милица, ул."И.Р. Лола" бр.70/12,Скопје.(12131) 
Пасош бр.627466,издаден од УВР - Скопје на име 

Љубица Димитровска,бул."Партизански одреди" бр. 
37/1-29,Скопје. (12132) 

Пасош бр.644867,издаден од УВР - Скопје на име 
Петре Петров, ул. "P. Кончар" бр.2,Скопје. (12133) 

Пасош бр. 1049504/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Зорица Серафимовска,ул. "Козле 10" бр.9,Скопје. 

Пасош бр. 1093907/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Јули]а Митревска, ул. "Пехчевска" бр. 14/19 а, 
Скоп]е. (12171) < 
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Пасош бр. 1064475, издаден од УВР - Скопје не име 
Благоја Цветановски, ул. "Паризански пат" бр.21, 
Скопје. (12245) 

Пасош бр.0425420,издаден од УВР - Велес на име 
Шаќиров Сафет, ул."1-ва Комуна" бр. 1/10,Вел ес. 

Пасош бр.700469/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Зејнеп Селмани, ул. "153" бр.26,Скопје. (12248) 

Пасош бр.0680713/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Цуцак Реџеп, ул. "А. Авдовиќ" бр.2/1-2,Скопје. 

Пасош бр.0807058,издаден од УВР - Делчево на име 
Гоцевска Виолета, ул. "М. Тито" бр. 1/18,Скопје. 

Пасош бр. 0651978,издаден од ОВР - Демир Хисара 
име Тасевски Љубен, е. Света,Демир Хисар. (12375) 

Пасош бр. 1014319 на име Трајков Боро, ул. "11 
Бригада" бр.9,Кавадарци. (12389) 

Пасош бр.0235207,издаден од ОВР - Дебар на име 
Беќири Линдита, ул."Џавит Уштеленца"бр. 18, Дебар. 

Пасош бр.425694 на име Чукаров Трајче, ул. "Битол-
ска" бр. ^Кавадарци. (12413) 

Пасош бр. 0773314 на име Аиров Борче, ул. "Гоце 
Делчев" бр.69 3/7,Кавадарци. (12414) 

Пасош бр.597221/95 на име Исмаили Реџије, е. Сини-
чане,Тетово. (12415) 

Пасош бр.245713 на име Зира Зонели, ул. "И.Ј1. 
Рибар" бр. 104,Тетово. (12416) 

Пасош ул.339606/94 на име Ацковска Наташа, ул. 
"Димитар Влахов" бр.91-а,Битола. (12417) 

Пасош бр.0567159 на име Стеваноски Владимир, 
ул."Мице Козар" бр. 72,Прилеп. (12418) 

Пасош бр.549424 на име Петрески Ладе, ул. "Сло-
бода" бр.31,Прилеп. (12419) 

Пасош бр.528321/95,издаден од ОВР - Струга на име 
Угриноска Марина, е. Вевчани,Струга. (12420) 

Пасош бр.406885 на име Селими Џезми, е. Лакавица, 
Гостивар. (12421) 

Пасош бр.617452, издаден од УВР - Куманово на име 
Ирена Николовска род. Максимовиќ, с.Ново Село, 
Куманово. (12422) 

Пасош бр.665649 на име Азизи Ридван, ул."Тоде 
Мендол" бр.70,Куманово. (12423) 

Пасош бр.665578/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Бекири Уљуси,с. Черкеско Село,Куманово. (12424) 

Пасош бр.666168/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Бекири Сабрије, е. Черкези,Куманово. (12425) 

Пасош бр. 987826, издаден од УВР - Струмица на 
име Бранко Шолев, е. Куклиш,Струмица. (12426) 

Пасош бр. 122329/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Софче Шолева, с.Куклиш,Струмица. (12427) 

Пасош бр.0235207, издаден од ОВР - Дебар на име 
Беќири Линдита, ул."Џавит Уштеленца"бр. 18,Дебар. 

Пасош бр.258321 на име Митко Даскалов, ул. "На-
роден Фронт" бр.44,Струмица. (12429) 

П а с о ш бр.945023,издаден од УВР - Штип на име 
Јусинов Џиџар, ул."И.Рибар Лола"бр. 124,Штип. (12431) 

Пасош бр. 0235133, издаден од ОВР - Дебар на име 
Исни Клобучишта, ул."А. Леши" бр. 35. (11878) 

Чекови бр. 2692413, 2652414 и 2692421, од тековна 
сметка бр.125664-35,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ѓорѓевиќ Славица,Скопје. (11897) 

Чекови од бр.2187151 до 2187155 и од бр.2183563 до 
2183567, од тековна сметка бр.10607-27, издадени од 
JvH1? АД - Куманово на име Ташовски Иван,Скопје. 

Bp.32-Qtf.tm 

Чекови од бр.3190519 до 3190524, од тековна сметка 
бр.69112-12, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Штерјановски Никола,Скопје. (11910) 

Чекови од бр.3180681 до 3180689, од тековна сметка 
бр. 18694-84, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ивановска Даница,Скопје. (11915) 

Чекови од бр.31807333332 до 3180739, од тековна 
сметка бр.68068-52,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Мара Ивановска,Скопје. (11938) 

Чек бр.1741493,од тековна сметка бр.206995967, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Шиколе 
Марика,Скопје. (11941) 

Чекови од бр. 42661 до 42665 и од бр.43724 до 43738, 
од тековна сметка1 бр. 000148/6, издадени од Тутунска 
банка АД - Скопје на име Ѓаковски Митре,Скопје. 

Чекови од бр. 4115812 до 4115818, од тековна сметка 
бр. 115299-65, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јанкоска Бранка,Прилеп. (11986) 

Чекови од бр. 3219483 до 3219489, од тековна сметка 
бр.126165-41, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Блажевска Ленче,Скопје. (12043) 

Чекови од бр. 3877731 до 3877742, од тековна сметка 
бр. 86583-59, издадени од комерцијална банка АД 
Скопје на име Драган Мишиќ,Скопје. (12046) 

Чекови бр. 2184260, 2184261 и 2184269, од тековна 
сметка бр.4822-83, издадени од Комерцијално-инвести-
циона банка АД - Куманово на име Павловска Јелена, 
ул."Страшко Арсов" б.б. 3/8,Куманово. (12051) 

Чекови од бр. 0004128761 до 0004128769, од тековна 
сметка бр.0069706.12,издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Зорица Тасеска,Скопје. (12115) 

Чекови од бр. 163531 до 163540, од тековна сметка 
бр.33715/57, издадени од Комерцујална банка АД 
Скопје на име Анѓеловиќ Момир,Скопје. (12144) 

Чекови од бр. 3890067 до 3890073, од тековна сметка 
бр.25462-21, издадени од комерцијална банка АД 
Скопје на име Бошковска Верица,Скопје. (12176) 

Чекови од бр.4112446 и 3974845, од тековна сметка 
бр. 123945-98, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Момировски Стево,Скопје. (12246) 

Чекови од бр. 14699244 до 14699250 од тековна 
сметка бр.5058-35,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Љубомир Трошановски,Скопје. (12267) 

Чек бр.3405724, од тековна сметка бр.12081133, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје. (12276) 

Чекови бр.3912580 , 3912581 и 3912582, од тековна 
сметка бр. 12687255, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Алексоска Марика,Скопје. (12287) 

Чекови од тековна сметка бр.42865-24, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Олтовски Славе, 
ул."Дижонска"бр.25/9,Скопје. (12381) 

Работна книшка на име Јашар Екрем »Скопје. 
Работна книшка на име Реџеп Идризи,Скопје. 
Работна книшка на име Азир Мемиш,Скопје.(11942) 
Работна книшка на име Гафури Љазим,Скопје. 
Работна книшка на име Борислав Николов,Скопје. 
Работна книшка на име Ангеловски Доне,е. Марино, 

Скопје. (11961) 
Работна книшка на име Хисни Халити,Скопје. 
Работна книшка на име Цветковски Јован,Скопје. 
Работна книшка на име Јаневски Марко,Скопје. 
Работна книшка на име Касум Ридван,Скопје. 
Работна книшка на име Милошевски Светолик, 

Скопје. (12271) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИБПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Воена книшка, издадена од Прилеп на име Славе 
Ташковски,Скопје. (1193 2) 

Воена книшка,издадена од Скопје на име Блажевски 
Иван,Скопје. (11955) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Стоја-
новски Влатко,Скопје. (12048) 

Воена книшка на име Николовски Игор, е. Царев 
Двор,Ресен. (12050) 

Чековна картичка бр.6780/71,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Арсова 
Параскева, ул."НиколаЧаулевибр.8,Штип. (12052) 

Чековна картичка бр.7436/34,издадена од Стопанска 
банка а.д.- Скопје - Филијала - Штип на име Читкушев 
Методије, ул."Борка Талев"бр.21,Штип. (12411) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од ОУ 
"Дрита" е. Рашче - Скопје на име Шеваб Рецепи, 
Скопје. (11901) 

Свидетелство за завршен електротехничар,издадено 
од ЕМУЦ "Никола Тесла"Скопје на име Петровски 
Димитар,Скопје. (11936) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ Т . 
Делчев" н. Илинден -Скопје на име Ангеловски Доне, 
Скопје. (11962) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од ОУ 
"Лирија" е. Грушин - Скопје на име Исмаиљ Мусли-
евски,Скопје, (12047) 

Свидетелства за V и У1 одделение на име Божинов-
ски Дончо, е. Брезница, Македонски Брод. (12066) 

Свидетелство за У1 одделение,издадено од ОУ "Ли-
рија" - Скопје на име Рамадани Вјолица,Скопје. (12270) 

Свидетелство,издадено од УСО "Ѓорче Петров"-
Крива Паланка на име Георгиевска Соња, Крива 
Паланка. . (12394) 

Индекс бр.5440, издаден од ПМФ - Скопје на име 
Младеновски Мирослав, ул."17Мак.Бригада"бр.37, 
Крива Паланка. (12430) 

Диплома, издадена од Технолошки металуршки фа-
култет - Скопје на име Аввад Мансур Никола Ел мас 
Неџад,Скопје. (11919) 

ЏЕМ дозвола за камион бр.0189,издадена од Сто-
панска комора Р.Македонија - Скопје на име Карго 
Техно,Гевгелија. (11917) 

Престанува со вршење на деј ност,издадено од на 
име ТП "Биг - бен" Адеми Мурсел,,Скопје. (11939) 

Даночна картица бр.4030988141934 со сериски 
бр.0008945, издадена од Управа за приходи - Скопје на 
име Технолошко Металуршки Факутет,Скопје.( 12141) 

Дозвола за летање на домаќин во авијон бр.116/0028, 
издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба 
на Македонија - Скопје на име Бобан Крстаноски, ул. 
"Д.Војвода" бр.222/9, Охрид. (12266) 

Девизна штедна книшка бр.400-50-01658-6,издадена 
од Инвест банка АД Скопје на име Стефановиќ Сла-
вица,Скопје. (11923) 

Чекови бр.272479,1491230 и 1517738,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на 
име Сивевски Бранко,Штип. (12057) 

Чекови од бр. 17291298 до 17291300 и броевите 
17291286, 17291290 и 17291293,издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Стојановска Радица, ул. 
"Црногорска" бр.10-а,Скопје. (12077) 

Чекови на име Цветковиќ Ацо, ул."Јоско Илиевски" 
бр. 4,Куманово. (12080) 
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Чекови од бр.17338342 до 17338361, издадени од Сто-
панска банкаа.д. - Скопје на име Марјан Лавчански, 
ул."Кочо Рацин" бр.20/15 ,Скопје. (12372) 

Чекови од бр. 16276264 до 16276272, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Љубомир 
Гушевски, ул."Разловачко Востание" 12/1,Скопје. 

Цертифукат под бр. 711/07-06-95 и 934/13-06-96 со 
важност до 13-06-97, издаден од Царинарница - Скопје 
на име Балерина - шпед,Скопје. (11906) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр 
30/98 , за пасош бр.1006546 на име Николов Зоран 
ул."Стив Наумов" бр.60,Струмица се сторнира. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на чл.25,26 и 57 од Законот за Трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал АК. 
„Џумајлија" ДОО со п.о. Лозово објавува: 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ 

Акциите ги издава АК „Џумајлија" ДОО со п.о. 
Лозово врз основа на решението на Комисијата на Вла-
дата на Р.Македонија бр. 15-230/88 од 11.05.1998 год. 
ЗТПОК и законот за трансформација на зекдоделски 
претпријатија и задруги со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделско земјиште. 

Предмет на продажба на овој повик се 6.000 акции 
со попуст во вредност од 600.000 ДЕМ. 

И акции без попуст 7.219 акции во вредност од 
721.900 ДЕМ. 

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ. 
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 

според моделот откуп на претпријатието во комбина-
ција со претворање на побарувања на доверителите во 
траен влог. 

Право на купување на акции со попуст имаат: 
- Работниците во АК „Џумајлија" ДОО со п.о. Ло-

зово кои непрекинато работеле најмалку 2 год. пред 
донесувањето на одлуката за трансформација на прет-
пријатието. 

- Лица на кои им престанал работниот однос во АХ 
„Џумајлија", а кои во него работеле непрекинато 2 год. 

- Пензионирани работници кои во АК „Џумајлија" 
ДОО Лозово непрекинато работеле најмалку 2 год. 

- Право на купување на акции со попуст може да се 
користи еднократно и тоа само во едно претпријатие. 

- Вработените и други лица кои имаат право да 
купуваат акции со попуст, попустот го користат инди-
видуално и тоа 30% од номиналната вредност на акци-
јата како основен попуст зголемен за 1% за секоја 
полна година работен стаж во претпријатието. 

- Износот на купените акции со попуст не може да 
го надмине износот од 25.000 ДЕМ. 

- Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите лица што ќе запишат акции. 

- Плаќањето на акции со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс периодот од 2 год. сметано 
од денот на продажбата. 

- Запишувањето на акции со попуст ќе се врши врз 
основа на писмена изјава од страна на купувачот, во 
која покрај податоците за купувачот ќе го назначи из-
носот на акциите кои што има намера да ги откупи. 

- Понудувачите во затворени пликови ги поднесу-
ваат понудите за откуп на акции без попуст. 

- Кога вработен во претпријатието што се откупува, 
нуди да откупи акции без попуст, во понудата треба да 
стои назнака „вработен" 

- Понудата содржи цени по кои се купуваат акциите и 
бројот на акциите што се купуваат. 

Стр. 1770 - Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 
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- Под еднакви услови предност имаат вработените. 
- Рокот за запишување на акциите со попуст и под-

несување на понуди изнесува 10 дена од објавувањето 
на повикот. 

Поблиски -информации во врска со продажбата на 
акциите со попуст и без попуст можат да се добијат 
секој работен ден во правната служба на АК Џумајлија 
од 08 - 14 ч во Лозово. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерство за здравство - Фонд за здравствено осигуру-
вање - Скопје 

ОБЈАВУВА 
ПОВИК бр. 02-5615/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ПОСТАПКА 
СО ОТВОРЕН ПОВИК 

, Општи одредби 
1. Нарачател на повикот е Министерство за здрав-

ство - Фондот за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката се услуги за одржување на 

апликативек и системски софтвер на постојниот инфор-
мационен систем на Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, со подрачните служби на Фондот. 

3. Спецификација на потребните услуги е дадена во 
тендер документацијата. 

Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен 
ден од 10 до 14 часот, откако ќе уплати 1.500,00 денари 
неповратни средства на жиро сметка: 40100-640-37 на 
Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 

4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица кои подигнале тендерска документација. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки - со отворен повик. 

6. Рок на важење на понудата е 90 дена од денот на 
поднесување на понудата. V 

Содржина на понудата 
1. Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- Опис на понудените услуги, 
- Опис за развојот на понудувачот (историјат), 
- Цена на услугата за еден месец, 
- Начин и услови на плаќање. 

Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација: 
1. Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
2. Доказ за техничката способност: 
- Референтна листа на понудувачот - список на 

извршени слични услуги, 
- Кадровска екипираност на понудувачот - посочу-

вана на вклучени технички лица (најмалку пет високо-
стручни кадри вработени на неопределено работно кај 
понудувачот) за извршување на наведените услуги, со 
референтна листа за секој поединечно, 

3. Извод од регистрацијата на дејноста, 
4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шана од одговорното лице на понудувачот, 
5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка на безбедност забрана за вршење на деј-
ност, 

6. Банкарска гаранција во висина од денарска про-
тиввредност на 60.000 ДЕМ, сметано по средниот курс 
на Народна банка на Република Македонија, 

7. Предлог на договор за одржување. 

Доставување на понудите 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудите да се достават на адреса: Министерство 
за здравство - Фондот за здравствено осигурување -
Скопје, ул. „50Дивизија" бр. 6 - Скопје, преку пошта, 
во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата 
на лице место најдоцна до 29.07.1998 година до 10 часот. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач 
Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- Техничката (кадровска) способност на понудува-

чот, 
- Опис на понудените услуги, 
- Цена, 
- Начин и услови на плаќање. 
Отварање на понудите 
Отварањето на понудите ќе се одржи на ден 

29.07.1998 год. во 10 часот во просториите на Мини-
стерството за здравство - Фонд за здравствено осигуру-
вање - Скопје, ул. „50 дивизија" бр. 6 - Скопје, на трети 
кат - голема сала. 

Претставниците на понудувачите кои сакаат да уче-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на комиси-
јата треба да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 

Завршни одредби 
Понудите што ќе бидат предадени по истекување на 

рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и условите утврдени во јавниот повик и тендер 
- документацијата, нема да бидат разгледувани. 

Секој учесник може да достави само една понуда. 

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

на препријатијата со општествен капитал „Југотутун" 
АД „Мара Димова" - Кавадарци 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Нов Белград" бр. 
11 во време од 9 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на АД за 
трикотажа и конфекција „Киро Фетак" - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.02.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
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тието согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претварање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ЈНА" бр. 18 Кума-
ново во време од 10 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, 3.3. „Илин-
ден" е. Старавина - Битола 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Земјоделската задруга не подлежи на трансформа-
ција, според Законот за трансформација на претприја-
тијата и задругите со општествен капитал кои стопани-
суваат со земјоделското земјиште, бидејќи во Задру-
гата нема вложено ниту е дадено на управување опште-
ствен капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во село Старавина. 

(11934) 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на жиќот за месец 
јуни 1998 година во однос на месец мај 1998 година е 
пониска за 2,7%, а планираната е на нивото од месец 
мај 1998 година. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 1998 година во 
однос на месец мај 1998 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зибери, е.p. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1998 ГО-

ДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-јуни 1998 година во однос на 
просечните цени на мало во 1997 година изнесува -0,1% 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

СОДРЖИНА 

990. Закон за задолжување на Република Маке-
донија кај Европската инвестициона банка 
по договор за кредит 1745 

991. Закон за откуп на побарувањата на прав-
ните лица од Република Македонија, од 
Ирак и Кувајт, од страна на Република Ма-
кедонија 1745 

992. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за сметководството 1746 

993. Декларација за унапредување на еднакво-
ста меѓу половите во процесот на одлучу-
вањето 1749 

994. Декларација за осуда на нуклеарните 
проби во Индија и Пакистан 1750 

995. Одлука за избор на претседател на Основ-
ниот суд во Прилеп 1750 

996. Одлука за избор на судии во основните су-
дови во Република Македонија 1750 

997. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на претседател и членови на Одборот 
за Меморијалниот простор во зградата на 
Собранието на Република Македонија . . . 1751 

998. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Општинска аптека - Кочани 1751 

999. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Охрид 1751 

1000. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
- Завод за физикална медицина и рехаби-
литација - Скопје 1751 

1001. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за изготвување предлог за 
именување на директор на ООЗТ Инсти-
тути - РО Медицински факултет - Скопје . 1752 

1002. Одлука за избор на претседател и членови 
на Срветот за научно-културните средби 
„Десет дена Крушевска Република" . . . . . 1752 

1003. Одлука за огласување избор на судија на 
Основниот суд Скопје II Скопје 1752 

1004. Одлука за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија . . . 1752 

1005. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1753 

1006. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1753 

1007. Правилник за содржината на документот 
за бонитет 1753 

1008. Правилник за образецот, содржината и по-
стапката за издавање и одземање на служ-
бени легитимации на Народниот правобра-
нител, замениците на Народниот право-
бранител, советниците и овластените ра-
ботници во Стручната служба на Народ-
ниот правобранител 1754 
Исправка на Одлуката за давање согласност 
на Статутот на Основното училиште „Ри-
сто Крле" - Скопје 1756 

Објава за стварната стапка на трошоците 
на живот за месец јуни 1998 година 1776 

Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец јуни 1998 
година 1776 

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

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје 


