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1494. 
Врз основа на член 142 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „Службен весник на Република Македонка" број 63/ 
94), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ 

1. За заменици на министри во одделни министерства 
се именувани: 

Рефет Ел мази, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за одбрана, 

Драган Гроздановски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за внатрешни работи, 

м-р Бајрам Положани, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за правда, 

Борис Трајовски, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за надворешни работи, 

Јордан Марковски, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за финансии, 

Ламбе АЈ>наудов, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за стопанство, 

м-р Лилјана Поповска, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за развој, 

Силвија Томовска, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за урбанизам, градежниш-
тво и заштита на животната средина, 

м-р Рецеп Асани, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за сообракај и врски, 

Јован Дамчески, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

Ристо Ѓеоргиев, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за труд и социјална политика, 

д-р Фејзула Шабани, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за образование и физичка 
култура, 

проф. д•р Томислав Џеков, за заменик на министерот 
кој раководи со Министерството за наука, 

Благоја Перевски, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за култура и 

м-р Мукарем Неџипи, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за здравство. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-4381/1 
18 декември 1998 година Претседател 

Скопје на Собранието на Република 
Македонија, 

д~р Саво Климовски, с.р. 

1495. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 декември 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ 
ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
Член 1 

Во Собранието на Република Македонија се осно-
ваат постојани работни тела за разгледување на пред-
лози на закони и на други акти, за следење на извршува-
њето на актите на Собранието на Република Македо-
нија, како и за проучување и претресување на други 
прашања од неговата надлежност. 

Претседателите и членовите на работните тела се 
избираат од редот на пратениците во Собранието на 
Република Македонија. 

Во работата на работните тела можат да учеству-
ваат и определен број на членови од редот на научните 
и стручните работници, без право на одлучување. Нив-
ниот број не може да биде поголем од една третина од 
бројот на пратениците-членови на работното тело. 

Членовите од став 3 на овој член се определуваат по 
предлог од пратеничките групи, за време од две години 
и за секоја комисија одделно. 

Член 2 
Како постојани работни тела на Собранието на Ре-

публика Македонија, се основаат: 
1. Комисија за уставни прашања, 
2. Законодавно-правна комисија, 
3. Комисија за политички систем, 
4. Комисија за внатрешна политика и одбрана, 
5. Комисија за надворешна политика, 
6. Комисија за прашал>а на изборите и именувањата, 
7. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот, 
8. Комисија за меѓунационални односи, 
9. Комисија за надзор над работата на Дирекцијата 

за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за 
разузнавање, 

10. Комисија за финансирање и буџет, 
11. Комисија за стопанство, 
12. Комисија за економска политика и развој, 
13. Комисија за монетарно-кредитна политика и 

банкарство, 
14. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, 
15. ЈСомисија за градежништво и урбанизам, 
16. Комисија за сообраќај и врски, 
17. Комисија за екологија, млади и спорт, 
18. Комисија за образование и наука, 
19. Комисија за култура, 
20. Комисија за здравство, 
21. Комисија за труд и социјална политика, 
22. Комисија за одбележување годишнини на зна-

чајна настани и личности и 
23. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни 

прашања. 
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Како постојано работно тело во Собранието на Ре-
публика Македонија, со посебна одлука на Собранието 
на Република Македонија, основана е Комисија за 
европски и евро~атлантски интеграции. 

^ 1. Комисија за уставни прашања 

Комисијата за уставни прашања има претседател и 
дваесет члена од редот на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и седум члена од редот на 
научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- спроведувањето на Уставот; 
- предлозите за изменување и дополнување на Уста-

вот; 
- подготвување на текст за изменување и дополну-

вање на Уставот; 
- начелни прашања од уставен карактер во врска со 

донесувањето и извршувањето на законите и другите 
прописи и акти и 

- други прашања од уставен карактер. 

2. Закоиодавно-правма комисија 

Законодавно-правната комисија има претседател и 
дванаесет члена од редот на пратениците во Собрани-
ето на Република Македонија и четири члена од редот 
на научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што сВ$донесу-
ваат на: 

- усогласеноста на законите и другите акти со Уста-
вот и со правниот систем, како и нивната правно-тех-
ничка обработка; 

- барањата за давање автентични толкувања и изго-
твување предлози на автентични толкувања на зако-
ните; 

- законодавната дејност и изградувањето на прав-
ниот систем во Републиката; 

- утврдување на пречистен текст на законите и на 
другите акти ако со закон, односно со друг акт биде 
овластена; 

- давање исправки на грешки по објавениот текст на 
закон или на друг акт врз основа на изворниот текст на 
усвоениот закон, или друг акт на Собранието и 

- други прашања што се однесуваат на законодав-
ната дејност и изградувањето на правниот систем во 
Републиката. 

3. Комисија за политички систем 

Комисијата за политички систем има претседател и 
осум члена од редот на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и три члена од редот на науч-
ните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- функционирањето на политичкиот систем; 
- менувањето на границите на Републиката; 
- државните симболи и нивната употреба; 
- системот на јавното информирање; 
- правото на здружување на граѓаните и политич-

кото организирање; 
- избирачкото право и начинот на избор на прате-

ници и членови на советите; 
- референдумот; 
- локалната самоуправа; 
- народниот правобранител; 
- Македонската православна црква и верските заед-

ници; 
- одликувањата, признанијата и наградите; 
- празниците на Република Македонија; 

- организацијата на државната управа и 
- други прашања што се однесуваат на политичкиот 

систем. 

4. Комисија за внатрешна нолмтшш и одбрана 

Комисијата за внатрешна политика и одбрана има 
претседател и осум члена од редот на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и три члена од 
редот на научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- заштитата на поредокот утврден со Уставот, 
- државјанството; 
- судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
- амнестијата и помилувањето; 
- јавните собири и јавните приредби; 
- безбедноста на патниот, воздушниот, железнич-

киот и езерскиот сообраќај; 
- заштитата од природни непогоди и епидемии; 
- слободата на движењето и слободата на изборот на 

живеалиштето; 
- пријавува њето на живеалиштето и престојувалиш-

тето; 
- набавувањето, поседувањето, носењето, испробу-

вањето и обележувањето на оружјето и муницијата; 
- матичните книги и заштитата на личните пода-

тоци; / 
- личните имиња, личните карти и патните исправи; 
- преминот на државните граници и движењето во 

фани чинот појас, движењето и престојот на странците; 
- одбраната на Републиката и цивилната заштита; 
- пописот на населението и 
~други прашања што се однесуваат на внатрешната 

политика и одбраната. 

5. Комисија за надворешна политика 

Комисијата за надворешна политика има претседа-
тел и дванаесет члена од редот на пратениците во Со-
бранието на Република Македонија и четири члена од 
редот на научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: ' з ; 

- надворешната политика на Република Македонија 
и нејзините од]доси со другите држави и меѓународни 
организации; ^ 

- политиката со која се обезбедува грижата на Репу-
бликата за пол ожбата и правата на припадниците на 
македонскиот народ во соседните земји и за иселени-
ците од Македонија, како и за културните, економ-
ските и социјалните права на граѓаните од Републиката 
и странство; 

- стапувањето или истапувањето од сојуз или заед-
ници со други држави; 

- стапувањето во членство или истапувањето од 
членство на меѓународни организации; 

- потребата! од започнување преговори за склучу-
вање билатерални и мултилатерални меѓународни дого-
вори на Република Македонија, односно за платфор-
мите на овие преговори; 

- ратификацијата на меѓународни договори; 
- предлозите за поставување на амбасадорите на 

Република Македонија во странство и ги ислушува 
платформите за нивно делување; 

- меѓународната регулатива од областа на човеко-
вите и граѓанските права, слободи и документите на 
меѓународните организации и асоцијации; 

- воспоставување на парламентарна соработка на 
Републиката со други држави и меѓународни организа-
ции; 
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- воспоставување соработка со респективните коми> 
сии за надворешна политика на парламентите на дру-
гите држави; 

- иницијативи и предлози за дефинирање на страте-
гијата на надворешната политика на Република Маке-
донија; 

т иницирање расправи во Собранието на актуелни 
надворешно-политички теми и 

- други прашања што се однесуваат на надвореш-
ната политика на Република Македонија. 

6. Комисија за прашања на изборите и именуван>ата 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
има претседател и дванаесет члена од редот на пратени-
ците во Собранието на Република Македонија. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- поднесувањето предлози за избори и именуван>а, 
одосно разрешување на функционери кои ги избира, 
односно именува Собранието, ако со Устав, закон, де-
ловник или друг акт на Собранието не е определено 
ваков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање состав на постојаните и повремените 
работни тела на Собранието; 

- предлага членови на управни органи и други тела 
во претпријатија, организации и институции кои ги из-
бира, односно именува Собранието на Република Маке-
донија, ако со Уставот, закон или друг акт не е опреде-
лено ваков предлог да поднесува друг орган; 

- предлагање и именување на членови на Редакци-
скиот одбор на гласилото на Собранието на Република 
Македонија; 

- предлага, односно донесува одлуки за именување и 
разрешување претставници на Републиката во орга-
ните на управувањето и членови на конкурсни комисии 
за избор на индивидуални работоводни органи кои се во 
надлежност на Собранието на Република Македонија; 

- предлагаа состав на одбори и други тела на Со-
бранието за организирање и спроведување прослави на 
одделни историски настани од значење за Републиката 
и на други настани чие одбележување е потребно, како 
и за доделување на републички награди; 

- давање претходна согласност на актот за вна-
трешна организација и за систематизација на Службата 
на Собранието и 

- дава мислење по предлозите за избор, односно 
именување на носители на јавни функции кои ги избира 
односно именува Собранието на Република Македо-
нија, акои се предложени од други органи. 

Комисијата, исто така: 
- разгледува предлози на прописи за платите и за 

другите примања на пратениците и функционерите што 
ги избира или именува Собранието, раководните работ-
ници што ги назначува Комисијата, како и на пратени-
ците и функционерите на кои им престанала функци-
јата и во рамките на законските овластувања донесува 
поблиски прописи за нивно извршување; 

- донесува акти за кои е овластена од Собранието; 
- донесува поединечни решенија за платите и за дру-

гите примања на пратениците и на функционерите што 
ги избира или именува Собранието, како и за раковод-
ните работници што ги назначува Комисијата; 

- ја определува висината на надоместокот на трошо-
ците за учество во работата на членовите на работните 
тела избрани од редот на научните и стручните институ-
ции и асоцијации; 

- ја определува, во согласност со прописите виси-
ната на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на 
надоместокот за годишен одмор, на сели Абените и 
други трошоци; 

- дава исправки на актите што ги донесува и обја-
вува Комисијата во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" и . 4 

- разгледува и други прашања што се однесуваат на 
изборите и именувањата. 

7. Постојана анкетна комисија за заштита ва слободите 
и правата на граѓанинот 

Постојаната анкетна комисија за заштита на слобо-
дите и правата на граѓанинот има претседател и осум 
члена од редот на пратениците во Со<бранието на Репу-
блика Македонија и три члена од редот на научните и 
стручните работници. 

Комисијата во рамките на својот делокруг особено: 
- разгледува начелни прашања, предлози и мислења 

во врска со остварувањето на одредбите на Уставот на 
Република Македонија, кои се однесуваат на основните 
слободи и права на граѓанинот; 

- ги разгледува иницијативите и предлозите за доне-
сување закони, нацртите и предлозите на закони и дру-
гите прописи и акти од значење за остварување на заш-
титата на слободите и правата на граѓанинот; 

- укажува на потребата од донесување на закони, 
други прописи и акти заради поцелосна заштита на сло-
бодите и правата на граѓанинот; 

- го следи, разгледува и анализира остварувањето на 
ратифицнраните меѓународни акти кои ја регулираат 
заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 

- ги разгледува дописите на граѓаните и зазема ста-
вови по истите и 

- врши и други работи од својот делокруг. 
Комисијата не може да врши истражни или други 

судски функции. 
Наодите на Комисијата се основа за поведување по-

стапка за утврдување на одговорност на носителите на 
јавните функции. 

8. Комисија за меѓунационални односи 

Комисијата за меѓунационални односи има претседа-
тел и десет члена од редот на пратениците во Собрани-
ето на Република Македонија и четири члена од редот 
на научните и стручните работници. 

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат 
на уредувањето со закон на правата на национално-
стите утврдени со Уставот, особено од аспект на: 

- обезбедувањето на правото на употреба на јазикот 
и писмото на националностите; 

- обезбедувањето на правото на настава на јазикот 
на националностите во областа на• воспитувањето и 
образованието; 

- гарантирање на заштитата на етничкиот, култур-
ниот, јазичниот и верскиот идентитет на национално-
стите; 

- обезбедување на информирањето, културните и 
други дејности, заради изразуван>е на идентитетот и 
националните особености и 

- други прашан>а што се однесуваат на остварува-
њето на правата на националностите утврдени со Уста-
вот и законите. 

9. Комисија за надзор над работата на Дирекцијата за 
безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разуз-

навање 

Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за ра-
зузнавање има претседател и шест члена од редот на 
пратениците во Собранието на Република Македонија. 

Комисијата во рамките на својот делокруг врши над-
зор над работата на Дирекцијата за безбедност и кон-
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траразузнавање и Агенцијата за разузнавање, особено 
во однос на: 

- почитување на правата и слободите, утврдени со 
Уставот и законите, на граѓаните, претпријатијата и 
другите правни лица од страна на Дирекцијата за без-
бедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузна-
вање; 
' - законитоста во спроведувањето на .овластувањата 

на Дирекцијата за безбедност н контраразузнавање и 
Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекору-
вање, неовластени постапки, злоупотреба и други нега-
тивности во работењето, спротивно на со закон утврде-
ните права; 

- методите и средствата што ги користат Дирекци-
јата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за 
разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето 
на правата на граѓанинот и другите субјекти; 

- материјалната, кадровската и техничката опреме-
ност на Дирекцијата за безбедност и контраразузна-
вање и Агенцијата за разузнавање и 

- други прашања што се однесуваат на Дирекцијата 
за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за ра-
зузнавање. 

10. Комисија за финансирање и буџет 

Комисијата за финансирање и буџет има претседа-
тел и десетчлена од редот на пратениците во Собрани-
ето на Република Македонија и четири члена од редот 
на научните и стручните работници. 

Комисијата ги .разгледува прашањата што се однесу--
ваат на: 

- системот на финансирање и системот на извори и 
видови на приходи на Републиката и општините; 

- даноците, таксите, придонесите и другите јавни 
давачки на граѓаните и правните лица; , 

- Буџетот на Републиката и завршната сметка за 
извршување на Буџетот; 

компензациите, премиите, регресите и стимулаци-
ите; 

- концесиите; 
- јавните заеми; 
- јавните набавки; 
- издавањето на обврзници; 
- системот на осигурувањето на имоти и лица; 
- дејството на финансиските инструменти и мерките 

на монетарно-кЈ>едитниот и банкарскиот систем; 
- ратификацијата на договори, склучени со меѓуна-

родни финансиски организации; 
- пресметковниот систем, системот на плаќање и 

Платниот промет; 
- платите и другите надоместоци од работен однос 

на корисниците на средствата од Буџетот на Републи-
ката; 

- службите за финансиска контрола; 
- евиденцијата и прометот на недвижности; 
- сопственичките и други имотни права; 
- интервенциите во стопанството што се обезбеду-

ваат од средствата на Буџетот на Републиката; 
- инвестициите што се финансираат од средствата на 

Буџетот на Републиката; 
- игрите на среќа; 
- средствата на солидарност и 
- други прашања што се однесуваат на финансира-

њето. 
11. Комисија за стопанство 

Комисијата за стопанство има претседател и десет 
члена од редот на пратениците во Собранието на Репу-
блика Македонија и четири члена од редот на научните 
и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- индустријата, рударството и енергетиката; 
- инвестиционата активност и производствената 

ориентација и специјализација; 
- угостителството, туризмот и занаетчиските дејно-

сти; 
- геолошките истражуван>а на минерални суровини, 

нивната експлоатација и финализација; 
- концесиите; 
- странските вложувања; 
- сопственичката трансформација; 
- пазарот и претприемчивоста; 
- трговијата, прометот на стоки и услуги; 
- економските односи со странство; 
- стоковните резерви на државата; 
- политика на цените; 
-јавните претпријатија и 
- други прашања што се однесуваат на стопан-

ството. 

12. Комисија за економска политика и развој 

Комисијата за економска политика и развој има 
претседател и осум члена од редот на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и три члена од 
редот на научните и стручните работници. 

Комисијата ЈТИ разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- економскиот систем, развојната и економската по-
литика; 

- просторниот и регионалниот развој; 
- побрзиот развој на стопански недоволно разви-

ените подрачја, ридско-планинските и пограничните 
краишта во Републиката; 

- политиката на економските односи со странство; 
- странските вложувања; 
- инвестиционата политика и следењето на проце-

сите на структурните промени на стопанството; 
- системот на евиденцијата и статистиката и 
- други прашања што се однесуваат на економската 

политика и развојот на Републиката. 

13. Комисија за монетарно-кредитна политика и 
банкарство 

Комисијата за монетарно-кредигаа политика и бан-
карство има претседател и десет члена од редот на 
пратениците во Собранието на Република Македонија 
и три члена од редот на научните и стручните работ-
ници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- монетарно-кредитната и девизната политика; 
- банкарскиот систем; 
- хартиите од вредност; 
- девизниот систем; 
- кредитни односи со странство и 
- други праша»>а што се однесуваат на монетарно-

кредитната политика и банкарството. 

14. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство 

Комисијата за земјоделство, шумарство и водосто-
панство има претседател и десет члена од редот на 
пратениците во Собранието на Република Македонија 
и четири члена од редот на научните и стручните работ-
ници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се од-
несуваат на: 

- земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и 
другите природни богатства и природни сили; 

- арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
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- сточарството, полјоделството, овоштарството и 
лозарството; 

- ловот и риболовот; 
- животинскиот и растителниот свет; 
- ветеринарно здравство и заштита на растенијата; 
- премерот и катастарот на земјиштето; 
- употребата и користењето на водите и одобрува-

њето на режимот на водите; 
- хидромелиоративните системи и хидрометеоро-

лошки работи и 
- други прашања што се однесуваат на земјодел-

ството, шумарството и водостопанството. 

15. Комисија за градежништво и урбанизам 

Комисијата за градежништво и урбанизам има прет-
седател и осум члена од редот на пратениците во Со-
бранието на Република Македонија и три члена од ре-
дот на научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- просторното и урбанистичкото планирање; 
- уредувањето на градежното земјиште; 
- добрата од општ интерес и во општа употреба; 
- станбеното и комуналното стопанисување; 
- градежништвото и инвестиционата изградба и 
- други прашања што се однесуваат на градежниш-

твото и урбанизмот. 

16. Комисија за сообраќај и врски 

Комисијата има претседател и осум члена од редот 
на пратениците во Собранието на Република Македо-
нија и три члена од редот на научните и стручните 
работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воз-
душниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и 
радио-сообраќајот; 

- жичарите и ски-лифтовите; 
- системите за телекомуникации и радиодифузниот 

систем; 
- изградбата на инвестициони објекти во областа на 

транспортот и телекомуникациите и 
- други прашања што се однесуваат на сообраќајот и 

врските. 

17. Комисија за екологија, млади и спорт 
Ј 

Комисијата за екологија, млади и спорт има претсе-
дател и осум члена од редот на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и три члена од редот на 
научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- заштитата и унапредувањето на животната сре-
дина, природата, воздухот, земјата и водите од загаду-
вање; 

- обезбедување услови за здрава животна средина; 
- спречувол>ето на штетната бучава; 
- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни 

дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните 
мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енер-
гија; 

- заштитата на животинскиот и растителниот свет 
од загадување; 

- заштитата од загадување при превоз и промет на 
експлозивни, радиоактивни и запаливи течности и га-
сови; 

- природните реткости од аспект на заштитата и 
унапредувањето на животната средина; 

- образованието на младите, ученичкиот и студент^ 
скиот стандард; 

~ социјалната сигурност на младите; 
- поттикнувањето на интелектуалното, културното 

и научното творештво на младите; 
- заштитата од болестите на зависност и од 

ДА-та; 
- развојот и унапредувањето на физичката култура; 
- развојот на врвниот спорт и 
- други прашања што се однесуваат на екологијата, 

младите и спортот. 

18. Комисија за образование и наука 

Комисијата за образование и наука има претседател 
и десет члена од редот на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и четири члена од редот на 
научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- системот и организацијата на предучилишното во-
спитување и образование, основното, средното и висо-
кото образование; 

- системот и организацијата на научно~истражувач-
ката работа; 

- создавањето, примената и вреднувањето на пронај-
доците, патентите и другите инвентивни активности, 
што произлегуваат од научното, уметничкото или друг 
вид на интелектуално творештво; 

- информатиката, научниот и технолошкиот развој 
и техничката култура; 

- физичкото воспитание и спорт; 
- организацијата, развојот и функционирањето на 

информациониот систем во Републиката и 
- други прашања што се однесуваат на образовани-

ето и науката. 

19. Комисија за култура 

Комисијата за култура има претседател и осум члена 
од редот на пратениците во Собранието на Република 
Македонија и три члена од редот на научните и струч-
ните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- организацијата, развојот и унапредувањето на кул-
турата; 

- заштитата и збогатувањето на историското и умет-
ничкото богатство; 

- дејности за заштита и користење на движно и нед-
вижно културно богатство и дејности за објавување; 

- споменичното одбележување и заштита на споме-
ниците на културата и 

- други прашан>а што се однесуваат на културата. 

20. Комисија за здравство 

Комисијата за здравство има претседател и десет 
члена од редот на пратениците во Собранието на Репу-
блика Македонија и четири члена од редот на научните 
и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

~ здравствената заштита на населението; 
- здравственото осигурување; 
~ заштитата на населението од заразни болести, од 

штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења 
и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиш-
тето и животните производи; 

- хигиенско-епидемиолошката состојба; 
- производството, прометот и снабдувањето со ле-

кови, помошните лековити средства и медицинските 
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помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и ма-
теријали, отрови и опојни дроги; 

- санитарниот и здравствениот надзор и 
- Други прашања што се однесуваат на здравството. 

21. Комисија за труд и социјална политика 

Комисијата за труд и социјална политика има прет-
седател и десет члена од редот на пратениците во С о -
бранието на Република Македонија и четири члена од 
редот на научните и стручните работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- работните односи и заштитата на работниците на 
работа; 

- правото на штрајк; 
- вработувањето и права во случај на невработе-

ност; 
- заштитата на жената на работа и заштита на мај-

чинството; 
- платите и животниот стандард; 
- социјалната политика и социјалната сигурност на 

граѓаните; 
- системот, организацијата, развојот и унапредува-

њето на социјалната заштита и заштитата на децата; 
- популационата политика, бракот и семејството; 
- системот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање, боречко-инвалидската заштита и заштитата на 
воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за 
идеите на самобитноста на македонскиот нфод и него-
вата државност и ^ 

- други прашања што се однесуваат на трудот и 
социјалната политика. 

22. Комисија за одбележување годишнини на значајни 
настани и личности 

Комисијата за одбележување годишнини на значајни 
настани и личности има претседател и осум члена од 
редот на пратениците во Собранието на Република Ма-
кедонија и три члена од редот на научните и стручните 
работници. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесу-
ваат на: 

- определувањето годишнини на настани и личности 
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
публиката, афирмацијата на историското и културното 
наследство и негувањето на општоцивклизациските 
вредности; 

- надградувањето и збогатувањето на втемелените 
традиции на одбележување на значајни настани и лич-
ности и на историското богатство на македонскиот на-
род и националностите; 

- начинот и формите на обележување на значајни 
настани и личности; 

- активностите на посебни одбори формирани за 
одделни одбележувања и 

- други прашања што се однесуваат на одбележува-
њето годишнини и значајни настани и личности. 

23* Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни 

Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни 
прашања има претседател и осум члена од редот на 
пратениците во Собранието на Република Македонија 
и три члена од редот на научните и стручните работ-
ници. 

Комисијата: 
- го следи спроведувањето на Деловникот на Собра-

нието и на деловниците на работните тела и дава ми-
слење за разрешување на спорни прашања; 

- ги разгледува иницијативите за изменување на де-
ловниците; 

- дава иницијативи за изменување и дополнување на 
деловниците* 

- го разгледува извештајот на Државната изборна 
комисија за резултатите од изборите и на Собранието 
му поднесува извештај, со предлог за верификација на 
мандатите; 

- ги разгледува основите за престанок на мандатот 
на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува из-
вештај; 

- ги разгледува прашањата што се однесуваат на 
имунитетот на пратениците, судиите и јавниот обвини-
тел и неговите заменици и 

- разгледува други деловнички прашања во врска со 
мандатно-имунитетните права. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за основање на постојани 
работни тела на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 6/95 
и 69/%) и Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 32/98). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4372/1 Претседател 
18 декември 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1496. 
Врз основа на член 76 ставови 1,2 и 3 од Уставот на 

Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 декември 1998 
година, донесе 1 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА МИ-
НИСТЕРСТВАТА, ВЛАДАТА И СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за испи-
тување на јавните набавки на министерствата, Владата 
и Собранието на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Анкетна комисија) извршени во периодот 
од 7 септември 1992 година до 19 ноември 1998 година. 

Член 2 

Во испитувањето на јавните набавки Анкетната ко-
мисија соработува со Владата на Република Македо-
нија, министерствата, другите државни органи и Собра-
нието на Република Македонија што можат да придоне-
сат за утврдување на состојбите. 

Член 3 

Анкетната комисија се состои од претседател и де-
сет членови од редот на пратениците. 
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Член 4 

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе изго-
тви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај со предлог на мерки, најдоцна до 15 
февруари 1999 година. 

Член 5 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-4371/1 

18 декември 1998 година Претседател 
Скопје на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски с.р. 

1497. " 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се разрешува од функцијата на Основниот суд во 
Гевгелија 

Милан Христоски, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4374/1 Претседател 

18 декември 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д р Саво Климовски, с.р. 
1498. — 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18 декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот 
суд во Прилеп 

Стеван Атанасови, поради исполнување услови за 
старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4373/1 Претседател 
18 декември 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
д•р Саво Климовски, с.р. 

1499. — — р 

Врз основа на членовите 39 став 2 и 73 став 1 точка 1 
од Законот за судовите („Службен весник на Република 
Македонија44 број 36/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 декември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА-

ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД 

1. Се разрешува од функцијата судија-поротник на 
Основниот суд во Охрид 

Гордана Дескоска, по нејзино барање. 
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-4375/1 Претседател 
18 декември 1998 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

1500. — 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.12.1998 година, донесе 

ОДЛУК•А• 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА НОВОПРОЕКТИР АНИОТ РЕГИОНАЛЕН ПАТ 
Р-419, ДЕЛНИЦА ЗБАЖДИ - ЛОКОВ, ОД КМ. 
234-800 ДО КМ. 31+990 И ДЕЛНИЦАТА ОБИ-
КОЛКА НА МИСЛОДЕЖДА, ОД КМ. 15+000 ДО 
КМ• 16+540, ШТО ЌЕ СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИ-

НИТЕ ЛУКОВО И ДЕЛОГОЖДИ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на новопроектираниот регионален пат Р-419, делница 
Збажди-Локов, од км. 23+800 до км. 31+990 и делни-
цата обиколка на Мислодежда, од км. 15 +000 до км. 
16+540, што ќе се градат во општините Луково и Дело-
гожди, а инвеститор е Фонд за магистрални и реги-
онални патишта - Скопје и се определува земјиштето 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна упо-
треба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
-ситуација во М 1:5000, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр 23-2974/1 Претседател на Владата 
16 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1501. ~ — 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр^ 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ТС 35/10 КВ „ОМОРАНИ" И 35 КВ ДАЛЕКУ-
ВОД, ОД ТРАФОСТАНИЦА „ОМ ОРАНИ" ДО ТРА-
ФОСТАНИЦА ПОРЦЕЛАНОВА, А ЌЕ СЕ ГРАДИ 

ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС, ЧАШКА И ИЗВОР 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на ТС 35/10 кВ „Оморани", што ќе се гради во општи-
ната Извор, КО „Оморани", на КП 11/38, од која за 
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изградба на трафостаницата со придружните содржини 
се зафаќа 5558м2 и 35 кВ далекувод од трафостаница 
„Оморани" до трафостаница Порцеланова, а ќе се 
гради во општините Велес, Чашка и Извор, а инвести-
тор е ЈП „Електростопанство на Македонија" - Скопје 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
~ситуација во М 1:1000 за ТС „Оморани" и графички 
прилог ситуација во М 1:25000 за 35 кВ далекувод, кои 
не се објавуваат, а се наоѓаат во Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина. 

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

Бр. 23-2975/1 Претседател на Владата 
16 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1502. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗАА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД ТРАСАТА И ИЗГРАДБА 
НА НОВА ТРАСА НА 110 КВ ДАЛЕКУВОД ОД ТС 
„СКОПЈЕ-1" ДО ТС „ТЕАРЦЕ", А ЌЕ СЕ ГРАДИ 
ВО ОПШТИНИТЕ ТЕАРЦЕ, ЈЕГУНОВЦИ, САРАЈ, 
КОНДОВО, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ШУТО ОРИЗАРИ И 

ЧАИР 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за рекон-

струкција на дел од трасата и изградба на нова траса на 
НО кВ далекувод од ТС „Скопје-1" до ТС „Теарце", а ќе 
се гради во општините Теарце, Јегуновци, Сарај, Кон-
дово, Ѓорче Петров, Шуто Оризари и Чаир,а инвести-
тор е ЈП „Електростопанство на Македонија" - Скопје 
и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот 
за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
-ситуација во М 1:25000, кој не се објавува, а се наоѓа 
во Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр 23-2973/1 Претседател на Владата 
16 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1503. ~ 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТОКОВ 

КРЕДИТ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за давање согласност за користење на 

стоков кредит од Република Италија („Службен весник 
на РМ" број 49/98, членовите 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2963/1 Претседател на Владата 
16 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1504. 

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за вна-
трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија" број 19/95 и 55/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" број 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 декември 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
1. За директор на Дирекцијата за безбедност и кон-

траразузнавање, орган во состав на Министерството за 
внатрешни работи, се именува Алексо Доневски, вра-
ботен во Агенцијата за разузнавање. 

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

Бр. 17-2985/2 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1505. ~ 

Врз основа на член 13, став 3 од Законот за вна-
трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија" број 19/95 и 55/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонка" број 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 декември 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-

РАЗУЗНАВАЊЕ 
1. Се разрешува д•р Зоран Верушевски, од должно-

ста директор на Дирекцијата за безбедност и контрара-
зузнавање, орган во состав на Министерството за вна-
трешни работи. 

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

Бр. 17-2985/3 Претседател на Владата 
И декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1506. 

Врз основа на член 29, став 3 од Одлуката за осно-
вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98) и член 46. став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонка" број 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТО>РОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Ленка Бал алоска од должноста за-

меник на директорот на Службата за општи и заед-
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нички работи на Владата на Република Македонија, 
поради распоредување на друга должност во Службата. 

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

Бр. 17-2986/2 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, • 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р 

1507. 
Врз основа на член 29, став 3 од Одлуката за осно-

вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 1998 година, донесе 

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

ДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, за финансиско-материјално работење, се 
назначува Ленка Балалоска, досегашен заменик на ди-
ректорот на Службата. 

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

Бр- 17-2986/3 Претседател на Владата 
И декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1508. 
Врз основа на член 29, став 3 од Одлуката за осно-

вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 1998 година, донесе 

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

ДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Службата за општи 
и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, се назначува Никола Илиев, досега вработен во 
Секторот за правни, општи и кадровски работи во 
Претпријатието за шпедиција, надворешно-трговско 
работење,- јавни царински складишта и промет „Ма-
кошпед" А•Д. - Скопје. 

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

Бр 17-2986/4 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1509. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
Службен весник на Република Македонија" број 63/ 

94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
и началник на Одделението за кадровски и персонални 
работи се назначува Новица Дамњановски, адвокат. 

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

Бр 17 2989/1 Претседател на Владата 
И декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1510. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Александар Даштевски, адвокат. 

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

Бр. 17-2990/1 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1511. 

, Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
*ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

1. Се разрешува Борис Тренески од должноста пот-
секретар во Владата на Република Македонија. 
' 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-2991/1 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1512. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став-5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Владата на Република Македо-
нија се назначува Марија Ефремова, досегашен стручен 
соработник во Апелациониот суд - Скопје. 

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

Бр 17-2992/1 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1513. — 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр38 /90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За директор во Министерството за внатрешни 
работи се назначува Пане Велев. 

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

Бр 17-2998/2 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1514. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-

КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува Љубомир Михајловски од должно-
ста потсекретар• во Министерството за внатрешни ра-
боти, поради распоредување на друга должност. 

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

Бр. 17-2998/3 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1515. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ"~бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни 
работи кој ќе раководи со Криминалистичката поли-
ција, се назначува Љубомир Михајловски, досегашен 
потсекретар во Министерството за внатрешни работи. 

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

Бр 17-2998/4 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 
1516. 

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија ('»Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 декември 1998 година, донесе 

I а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. Се разрешува Стојан Тренески од должноста по-
мошник на министерот за внатрешни работи кој рако-
води со Криминалистичката полиција, поради распоре-
дување на друга должност. 

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

Бр 17-2998/5 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1517. — 

Врз основа на член 2, став 1 од Одлуката за осно-
вање на Агенција за обнова и развој број 23-2968/1, од 
11 декември 1998 година, Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11 декември 1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. За директор на Агенцијата за обнова и развој се 
именува д-р Васил Тупурковски. 

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

Бр. 17-2999/1 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр 09-3735/1 Директор, 
21 декември 1998 година дипл.геод.инж. Димитар Џонов 

Скопје 
1521. 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за девизно 
работење („Сл. весник на РМ" бр. 30/93 и 40/96) и член 
65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр. 29/96 
пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата LXVIII седница одр-
жана на 22. 12. 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ НА ДЕ-
ВИЗИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И 

ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ ПАЗАР 
1. Во Одлуката за видот на девизите кои се предмет 

на купување и продавање на девизниот пазар („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 40/93 и 26/96) 
во точка 1 потточка 17 зборовите „Европска пресмет-
ковна единица (XEU)" се заменуваат со зборовите „Е-
вро (Бик)". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија" и ке се применува од 01. 01. 1999 година. 

О. бр. 02-15/LXVIII-1/98 „ Претседател 
22 декември 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

1518. 
Врз основа на член 15, став 3 и член 27 точка 2) од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 24/98), а согласно член 16 став 2 од Зако-
нот, Државната изборна комисија, на седницата одр-
жана на 16 декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И НЕГОВ ЗА-
МЕНИК НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ бб ВО ОПШТИНИТЕ 
СТУДЕНИЧАНИ, ЗЕЛЕНИКОВО И СОПИШТЕ -

ДЕЛ 

I. За претседател на Изборната комисија на Избор-
ната единица број бб се именува 

Маја Малахова ~ судија на Основен суд Скопје II. 
За заменик претседател се именува 
Бојан Ефтимов - судија на Основен суд Скопје II. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр 33-686/3 Претседател 
17 декември 1998 годинана Државната изборна комисија, 

Скопје Лилјана Ристова, с.р. 
1519. 

Врз основа на член 27, точка 1) од Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 24/98), 
Државната изборна комисија, на седницата одржана на 16 
декември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

I. Од функциите претседател и негов заменик на Из-
борната комисија на Изборната единица број бб во општи-
ните Студеничани, Зелениково и Сопиште - дел, се разре-
шуваат по нивно барање - неотповиклива оставка: 

- Беќир Шаини, досегашен претседател на Изборната 
комисија на Изборната единица број бб и 

- ѓорѓи Радојков, досегашен заменик на претседателот 
на Изборната комисија на Изборната единица број бб. 

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 33-686/1 Претседател 
17 декември 1998 годинана Државната изборна комисија, 

Скопје Лилјана Ристова, с.р. 
1520. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Долно Барба-
рево - Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на о<бјавува!вето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-

1522. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно 

работење („Сл. весник на РМ" бр. 30/93 и 40/%) и врз 
основа на член 29 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр. 29/96 
пречистен текст и број 37/98), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својатаLXVIII 
седница одржана на 22. 12. 1998 година, донесе 

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

ВО СТРАНСТВО ОД 01. 01.1999 ДО 31. 03.1999 
ГОДИНА 

1. На банките кои добиле овластување за работа со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од USD 55.040.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во стран-
ство и USD 88.064.000 како најголем износ кој можат да 
го држат на сметките во странство од 01. 01.1999 до 31. 

03. 1999 година. 
Поединечните износи за најмалиот, односно најго-

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

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

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

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

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

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за најмалиот, односно најголемиот 
износ на девизи кој овластените банки за работа со 
странство мораат, односно можат да го држат на смет-
ките во странство од 01.10. 1998 до 31. 12. 1998 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 49/ 
98). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01. 01. 1999 година. 

О. бр. 02-15/LXVIII-2/98 „ Претседател 
22 декември 1998 година на Советот на Народна банка 

Скопје Гувернер, 

Љубе Трпески С•Р 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење („Сл. весник на РМ" бр. 30/93 и 40/96) и член 
63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Сл. весник на РМ" бр. 29/96 
пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата LXVIII седница одр-
жана на 22. 12. 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ 
МЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 
1. Во Одлуката за начинот и условите на купопро-

дажба на девизи меѓу правните лица во Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 30/93, 38/93, 58/93, 22/94, 40/94, 52/94, 67/94, 65/96 и 
17/98) член 17 се менува и гласи: 

„Врз основа на извештаите од овластените банки, 
Народна банка на Република Македонија го утврдува 
средниот курс на денарот за германска марка. Сред-
ниот курс на денарот за другите странски валути се 
утврдува со примена на фиксниот курс на германската 
марка спрема еврото и интервалутарните односи на 
еврото утврдени од страна на Европската Централна 
Банка кои важат за тој ден". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавуван>ето во „Службен весник на Република Маке-
донија" и ќе се применува од 31. 12. 1998 година. 

О. бр. 02- 15/1,Х УШ-3/98 
22 декември 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка 

на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
1524. 

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата LXVIII седница, одржана на 22.12.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА БАНКИТЕ ВО 1-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 

1999 ГОДИНА 
1. Денарските пласмани на банките одобрени на сто-

панските субјекти во општествена, приватна и мешо-
вита сопственост и на граѓаните на крајот од 1-то три-
месечје од 1999 година, можат да бидат повисоки во 
однос на состојбата на тие пласмани на 31.10.1998 го-
дина за 0,4%. 

Притоа, банките можат да ги зголемат денарските 
пласмани од став 1 на оваа точка до 2,2% на 31 јануари 
1999 година, до 1,1% на 28 февруари 1999 година и до 
0,4% на 31 март 1999 година, кумулативно во однос на 
состојбата на тие пласмани на 31.10.1998 година. 

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

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

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

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

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

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банкини штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ" бр. 7Ј97). 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01. 01. 1999 година. 

О. бр. 02-15/LXVIII-7/98 Претседател 
22 декември 1998 годинана Советот на Народна банка 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
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1525. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата LXVIII седница, одржана на 22.12.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-
СМАНИ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО 1-ТО ТРИМЕ-

СЕЧЈЕ ОД 1999 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени 
на стопанските субјекти во општествена, приватна и 
мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од 1-то 
тримесечје од 1999 година, можат да бидат повисоки во 
однос на состојбата на тие пласмани на 31.10.1998 го-
дина за 0,4%. 

Притоа, штедилниците можат да ги зголемат денар-
ските пласмани од став 1 на оваа точка до 2,2% на 31 
јануари 1999 година, до 1,1 % на 28 февруари 1999 
година и до 0,4% на 31 март 1999 година, кумулативно 
во однос на состојбата на тие пласмани на 31.10.1998 
година. 

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

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

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

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

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

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставу-
ваат на Народна банка на Република Македонија де-
кадни и месечни извештаи за остварената состојба на 
денарските пласмани. Декадните извештаи се доставу-
ваат во Народна банка на Република Македонија два 
дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се 
доставуваат врз основа на книговодствената состојба на 
тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот 
предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за 
книговодствената состојба на сметките на банките). 

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилни-
ците ги доставуваат според Упатство што го пропишува 
гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01. 01. 1999 година. 

О. бр. 02-15/LXVIII-8/98 Претседател 
22 декември 1998 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Тушески, с.р. 

1526. 
Врз основа на член 9 став 2 точка 6, член 15 став" 1 

точка 2 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен текст и 
37/98), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата LXVIII седница одржана на 
22.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НА-
ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ КРАТ-
КОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ СО ЗАЛОГ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Во точка 2 од Одлуката за начинот и условите на 

одобрување краткорочни кредити на банките со залог 
на определени хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 13/98) во потточката 2) по 
зборот „банки" се додаваат зборовите „и сертификати 
за депозит", а по зборот „записи" точката се брише и се 
додаваат збор>овите „и сопствени сертификати за депо-
зит". 

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

О.бр. 02-15/LXVIII-9/98 Претседател 
22 декември 1998 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
1527. 

Врз основа на член 63 став 1 точка 12 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен 
текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата LXVIII седница одржана на 
22.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗА-
ПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И АУКЦИЈА НА ДРЖАВНИ ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Во Одлуката за спроведување на аукција на бла-

гајнички записи на Народна банка на Република Маке-
донија и аукција на државни хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ" бр.9/96) во целиот текст, 
освен во точката б) по зборот „банки" се додаваат збо-
ровите „и Фондот за осигурување на штедни влогови". 

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

О.бр. 02-15/LXVIII-10/98 Претседател 
22 декември 1998 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 1528. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 12 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен 
текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата LXVIII седница одржана на 
22.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за издавање благајнички записи на 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
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весник на РМ" бр. 6/94 и 15/94) во целиот текст на 
Одлуката по зборот „банките" се додаваат зборовите 
„и Фондот за осигурување на штедни влогови". 

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

О.бр. 02-15/LXVIII-11/98 Претседател 
22 декември 1998 година на Светот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
1529. 

Врз основа на член 63 став 2 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен 
текст и 37/98), и член 54 став 2 од Законот за банки и 
штедилници (Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на својата 

LXVIII седница одржана на 22.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА НЕТО ДОЛЖНИЦИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕ-

ДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 
нето должниците на банките и штедилниците ̂ /Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 53/96) се 
врши следното изменување и дополнување: 

а) Во точка 3 по зборот „кредити" зборовите „доби-
ени гаранции" се заменуваат со зборовите „активирани 
гаранции и достасани акредитиви". 

б) Во точка 3 по зборот „ризичност" се брише точ-
ката, сенетава запирка и се додаваат зборовите „со ис-
клучок на вонбилансните ставки, искажани во колона 9 
од Извештајот". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

О.бр. 02-15LXVIII-12/98 
22 декември 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот на Народна банка на 

Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р.' 

б) Под: Девизни работи б) Ефективни валути, во 
точката 2. износот „4.000 денари" се заменува со „500 
денари"; 

в) Под: Девизни работи в) Чекови и кредитни писма, 
во точките 4. и 5. износот „4.000 денари" се заменува со 
„500 денари"; 

г) Под: Девизни работи г) Инкасо документи, на 
крајот на точката 33.3. став 1 точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите „освен на барање на 
судовите"; 

д) Точката 33.5 под 6) се менува и гласи: 
„Провизија за издавање согласност по член 16 од 

точка 1 до 10-30.000 денари. 
Провизија за издавање согласност за измена на се-

диште на Банка - 10.000 денари. 
Провизија за издавање на согласност по член 9 од 

Законот за банки и штедилници - 30.000 денари, освен 
за промените по точка 8 став 2 алинеја 3 од Одлуката за 
документацијата и постапката за издавање на согласно-
сти според одредбите на Законот за банки и штедил-
ници („Службен весник на РМ" бр. 26/%, 27/98 и 49/98) 
кај што провизијата изнесува 5.000 денари". 

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

3. Се овластува Дирекцијата за правни, организаци-
оно - кадровски и публикациски работи да изготви пре-
чистен текст на оваа одлука. 

О.бр. 02-15/ЦСУШ-15/98 Претседател 
22 декември 1998 година н а С°ветот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката на Уставниот суд на Република 

Македонија, У. бр. 141/97 и 146/97, објавена во 
"Сл.весник на РМ" бр.59/98, во издвоеното мислење на 
судијата Бесим Селими во потписот е направена 
грешка, т.е. додаден е зборот "д-р" Во потписот треба 
да стои само: "Бесим Селими". 

Од Редакцијата 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд заведен е предмет за развод на брак 

по тужбата на тужителот Јованов В.Даниел од с. 
Удово, против тужената Јованова Ж. Јулијана 
моминско (Цветановска) од Скопје. Тужената нема 
полномошник во Република Македонија, се наоѓа во 
странство и доставувањето не може да се изврши. 

Се повикува тужената Јованова Ж. Јулијана од 
Скопје, да се јјави во овој суд во р_ок од Зо дена од 
објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во определениот рок 
од 30 дена на истата ќе и биде определен привремен 
застапник во смисла на чл.78 ст.1 т.5 и чл.79 од ЗПП, . . . I 
КОЈ ќе ЈА застапува по предметот се до правосилното 
завршување на постапката, односно се додека 
тужената не се јави во судот или додека Центарот за 
социјална работа не постави нејзин старател. 

Од Основниот суд во Гевгелија. П.бр.236/98.(25107) 

1530. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен 
текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија, на својата LXVIII седница одржана на 
22.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА 
СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 82/92, 68/93, 28/94, 67/94,22/95, 56/95, 
62/95, 4/%, 45/96 и 60/96) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

а) Под: Девизни работи а) Трансфери, во точката 1. 
износот „4.000 денари" се заменува со „500 денари"; 



23 декември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 3223 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата <на *тужител ката Хасани род. Демири 
Узлифет од с.Дебреше Гостиварско, против 
тужениот Хасани Касам, роден од с.Чегране-
Гостиварско, од татко Исмани, мајка Нишере, со 
непозната адреса во РМ. 

Согласно чл.84 ст.2 т.4 од ЗИП, на тужениот 
Хасани Касам кој сега е со непозната адреса му се 
определува привремен застапник и тоа стручниот 
соработник Душица Димитриеска вработена при овој 
суд, која ќе ги застапува интересите на тужениот, се 
додека тој или неговиот полномошник не се јават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар. ((24342) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужутелот Нагип Азизи од Гостивар, 
ул."Никола Парапунов" бр.460, застаруван преку 
полномошникот Гаврилоски Боислав , адвокат од 
Тетово, против тужената Еделгард Сабине Сцкмидт 
со непозната адреса во СР Германија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот, да 
достави адреса или одреди свој полномошник кој ќе ја 
застапува во постапката. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на 
истата ќе и биде поставен привремен старател во 
смисла на чл.80 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до окончувањето на постапката или до 
нејзиното јавување во,судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.762/98. (24846) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево заведен е спор за 

издршка од малолетните тужители Вања и Бригита 
Мидеви од с.Звегор, преку законската застапничка 
нивната, мајка Добрина Тодоровска од с.Звегор, 
против • тужениот Димитрија Мицев одм с. Бигла, а 
сега со вепозната адреса на живеење во Словенија. 

Се повикува тужениот Димшрија Мицев во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да се јави во Основниот суд во 
Делчево и да ја пријави својата точна адреса на 
живеење. 

Доколку тужениот не се јави во наведениот рок, ќе 
му биде поставен привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси и тоа стручниот 
соработник во Основниот суд во Делчево, Миле 
Ѓеоргиев од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево.П.бр. 154/98. (24344) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 

Пред Основниот суд во Кратово, се води постапка 
за физичка делба на имот по предлог од Додева Васка 
од Кратово, а како противници се Додева Јадранка, 
Ефремова Јасмина и Илиев Митко, сите од Кратово, 
и Додев Драги, сега со непозната адреса. 

Се повикува Додев Драги во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот, да се јави пред 
судот, да достави адреса и одреди свој полномошник. 

Во спротивно, доколку во определениот рок не се 
јави пред судот и не одреди свој полномошник, судот 

преку ЦСР-Кратово ќе бара поставување на при 
времен старател кој ќе се грижи за неговите права, и 
интереси во постапката по овој предмет, до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Кратово, ВПП.бр.25/97.(243*В) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Ефтим Бојковски од Кривени, 

со последно место на живеење во Австралија, како и 
секој друг што знае за него или неговиот живот, да се 
јави во Основниот суд во Ресен, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". 
Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по пос 
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 52/98. (24343) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

физичка делба на недвижен имот по предлог на Нухи 
Ракипи од Тетово и други против Ариф Ракипи од 
Тетово. 

Се повикува Ариф Нухи Ракипи од Тетово, сега со 
непозната адреса во Љубљана-Република Словенија, 
да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот или да 
одредед>Јрлномопшик. Доколку тоа не го стори, преку 
ЦездВДот за социјална работа -Тетово, ќе му биде 
одреден привремен застапник кој ќе го застапува до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово., ВПС.бр.92/98. (24555) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата на тужителите Изаири Аки од 
с.Долно Палчиште, против тужените Симовски Славе 
и други со непозната адреса. 

Се повикуваат Симовски Славе, Стефановски 
Ѓорѓи, Ацовска Божана, Анѓелковска Менча, 
Јанковиќ Владимир и Стојчевски Илија и Изаири 
Насир со непозната адреса, да се јават во рок од 30 
дена . Доколку тоа не го сторат, овој суд ќе им 
постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните 
интереси се до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1233/98. (24556) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4370/98, на регистарска влошка 020049377-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување 
со ЗТД на Друштво за производство и промет дФИЛ-
ТЕКС" Гена Арсова ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. „Никола Грчето" кула 4/35. 

Дејности: 17.14, 17.52, 17.51, 18.24, 51.41, 51.42/2, 
74.84, Надворешна трговија со непрехранбени произ-
води; застапување со странски фирми и реекспорт; ко-
мисиони работи во областа на прометот. 

Во надворешно трговско работење и внатрешно 
трговско работење, друштвото ќе го застапува лицето 
Арсова Гена~ управител со неограничени овластувања. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4370/ 
98- , (24509) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5649/98, на регистарска влошка бр. 02005843?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието Друштво за внатрешна и над-
ворешна трговија „ФИНИ АБРАЗИВИ" на Стевко 
ДООЕЛ експорт-импорт Кратово ул. „Гоце Делчев" 
бр. 80/15 Кратово. 

Дејности: 17.54/1, 28.62, 28.71«, 28.72, 28.73 , 28.74, 
28.75 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72, 63.12,74.13,74.14, 74.40,74.84, дејности на 
надворешнотрговското работење: 

- надворешна трговија со прехранбени производи 
- надворешна трговија со непрехранбени производи 
- консигнационо работење - посредување и застапу-

вање во областа на надворешнотрговскиот промет -
реекспорт , 

- малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија, Романија, Унгарија, Австрија и Италија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител на Друштвото е Пановски Стевко без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5649/ 
98. , (24506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5127/98, на регистарска влошка бр. 02005507?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието Друштво за производство и 
трговија, „АС-93", Тони, ДООЕЛ експорт-импорт село 
Живалево Кратово. 

Дејности: 15.98/2,15.98/1,15.94,15.95,01.11/1, 01.11/ 
2, 01.11/3, 01.13/1, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 52.11, 52.24, 52.21, 52.24, 52.21, , 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.45 , 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 52.72, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
- надворешна трговија со непрехранбени производи, 
- посредување со надворешно трговскиот промет, 
- застапување со странски фирми, 
- реекспорт, 
- малограничен промет со: Албанија, Грција, Буга-

рија и СР Југославија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5127/ 

98. (24507) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4749/98, на регистарска влошка 02005596?-8-
03-000, запиша во трговскиот регистар претварање на 
претпријатието Друштво за производство трговија и 
услуги „ВЕ~ЃО" Магдалена ДООЕЛ увоз-извоз Велес, 
ул. „Димитар Влахов" бр: 4. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2; 01.11/3,01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 05.01, 05.02, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 
45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57 , 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 

52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55121/1, 52.21У2, 52.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12,70.20, 70.31,70.32, 71.10,71.21,71.31,71.32,71.33, 
71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.74, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 
94.04, 95.00 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
- надворешна трговија со непрехранбени производи, 
- посредување и застапување во областа на промет и 

услуги, | 
- реекспорт, 
- малограничен промет со сите соседни земји, 
- меѓународен транспорт со стоки и патници, 
- меѓународна шпедиција, 
- туристички услуги, 
Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-

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

лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 
За управител на Друштвото се именува Стојан Трај-

ков од Велес, и тоа како во внатрешниот така и во 
надворешниот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 4749/ 
98. (24508) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег 
бр. 5944/98, на регистарска влошка бр. 020065097-3-01-
000 го запиша во трговскиот регистар усогласување на 
претпријатието Друштво за трговија на големо и мало 
„УЛУДАГ - 2000" Рамадан и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје ул. „Че Гевара" бр. 4. 

Основачи: Рамадан Максуди од Скопје, ул. „Не Ге-
вара" бр/4 

Рефет Максуди од Скопје, ул. „Че Гевара" бр. 4. 
Дејности: 15.32, 15.52, 15.81, 15.85, 15.86, 15.98, 

21.12, 21.22, 24.16, 28.62, 28.63, 51.17, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.42, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 
52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 72.30, 
72.40, 74.12, 74.40, 65.12/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01,93.02. 

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

Управител Рамадан Максуди без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 5944/ 

98. (24510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5769/98, на регистарска влошка бр. 02006495?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
трговец поединец превоз на патници во друмскиот соо-
бракај ТП ЕДИП ТРАНС Велија Алит Сеферовски 
с.Броштица Центар Жупа. 

Основач е Велија Сеферовски од с.Броштица Цен-
тар Жупа а дејности се 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец настапува во свое име и во своја сметка, а за обвр-
ските свои одговара со целиот свој личен имот. Велија 
Сеферовски - Управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5769/ 
98 (24479) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5599/98, на регистарска влошка бр. 
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02005602?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворање на претпријатие, Трговско друштво за 
промет на големо и мало „МИБИТА-КОМЕРЦ" Ко-
сгадинка д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Манано" бр. 6/1-5, 
Скопје. 

Се врши усогласување на Трговско претпријатие за 
промет на големо и мало „МИБИТА-КОМЕРЦ" ц.о., 
увоз-извоз, согласно ЗТД врз основа на изјава на усо-
гласување од 23.09.1998 година. 

Содружник: Силјановска Костадинка од Скопје. 
Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 

25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.52, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 
29.22, 29.24, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55 , 29.56, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.33, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 51.47, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.71/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 52.72, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Синановска Костадинка е управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5599/ 
98. (23773) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5777/98, на регистарска влошка бр. 
020056127-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на дооел на Друштвото за гра-
фички услуги и промет „СОФИЈА" Драги дооел увоз-
извоз, ул. „Страшо Пинџур" бр. 36, Богданци. 

Семенпеев Драги, единствен содружник. 
Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 21.23, 

21.24, 21.25 , 22.11, 22.15, 60.22, 60.23, 60.24, 51.21,' 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32* 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50:1,0, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.2, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63 , 55.30, 5.30/1, 55.30/2, 63.30, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со скге свои средства. 

Драги Семенпеев, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5777/ 
98. ' (23721) 

Основниот суд Скопје •1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3227/98, на регистарска влошка бр. 1-51249-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатие за производство трговија, 
транспорт и услуги „БОКИ 5 КОМПАНИ" доо екс-
порт-импорт, ул. „Светозар Спироски" бр. 6, Скопје: 

Се брише досегашниот директор Крстана Ивано-
ска, а се запишува новиот директор Ирена Божиноска 
- директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3227/98. (23723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5948/98, на регистарска влошка бр. 
020058497-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ЗТД на Друштвото за производство 
на производи од пластични маси со трговија на големо 
и мало „СОМАКО ТРЕЈД" Китан и партнери екс-
порт-импорт, доо, ул. „Скупи" б•б. Момин поток, 
Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.20, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.85, 24.16, 24.17, 25.21, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12/3, 70.20, 
70.10, 70.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.84, 92.33 како надворешна трговија со пре-
хранбени производи и надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешен промет е Китан Сотировски, управител 
на друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5948/ 
98. (23725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5702/98, на регистарска влошка бр. 
02005847?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ЗТД на Друштвото за производ-
ство, услуги и промет на големо и мало „ПИР КО-
МЕРЦ" Здраве дооел увоз-извоз, Скопје, бул. „АВ-
НОЈ" бр.82-1/7, Скопје. 

Се врши усогласување на досегашното Претприја-
тие за производство промет и услуги „ПИР КОМЕРЦ" 
увоз-извоз цО Скопје со Законот за трговски друштва 
и истото се пререгистрира. 

Единствен содружник е Димков Здраве од Скопје. 
Дејности: 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.70, 15.71, 

15.72, 18.20, 18.21, 18.22, 18.24, 21.20, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25 , 25.20, 25Л1, 25.12, 25.13, 25.20, 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.40, 28.60, 28.61, 28.62, 
28.63, 35.40, 35.42, 35.43, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30/ 
1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.5, 50.50, 51.1, 51.14, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5 , 51.53, 
.51.54, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.67, 51.7, 51.70, 52.1, 52.12, 52.3, 52.33, 52.4, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.5, 
52.46, 52.6, 52.61, 52.63, 52.63, 63.1, 63.11, 63.12, 70.6, 
74.12, дејности во надворешниот промет се реекспорт, 
консигнациони работи и ускладиштување, шпедиција, 
посредување, застапување на странски и домашни 
фирми, увоз и извоз на стоки во малограничниот про-
мет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени 
и непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во првниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
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Управител на друштвото е Димков Здраве од Ско-
пје, кој во внатрешниот и надворешниот промет дру-
штвото го застапува без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5702/ 
98. (23727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со р>ешението 
Трег. бр. 4264/98, на регистарска влошка бр. 
020053497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ДЕКОМ ТРЕЈД-КГ" Гоце 
експорт-импорт, ул. „Драшвити" бр. 20-а, Скопје. 

Основач: Гоце Китевски. 
Дејности: 26.22, 26.81, 27.51, 27.21, 28.61, 28.71, 

28.73, 29.72, 24.11, 24.15, 24.70, 24.16, 24.51, 24.30, 
25.22, 19.30, 24.63, 26.61, 26.82/2, 20.20/1, 20.20, 20.10/ 
2, 36.11, 20.40, 20.30, 21.11, 20.51, 21.21, 20.52, 21.24, 
17.14, 17.11, 17.12, 17.16, 17.15, 17.21, 17.24, 17.72, 
17.71, 17.54/1, 18.21, 17.40/1, 17.54/2, 19.10, 25.11, 
25.13, 15.81/1, 15.85, 15.31, 15.11, 15.13, 15.20, 15.51, 
15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.93, 15.91, 15.98/ 
2, 15.96, 22.21, 37.10, 01.11/1, 01.13/1, 01.41/3 , 01.42, 
45.22, 45.21/2, 45.31, 60.21, 60.24, 63.21, 60.22, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23 и др. 

Застапување: Гоце Китевски, управител без огра-
ничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4264/ 
98. _ _ _ (23760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4461/98, на регистарска влошка бр. 
020055957-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и НКД и проширување на деј-
ности на Друштво за производство, промет, застапни-
штво и инженеринг систем во градежништвото „ЈУ-
КОМ ИНЖИНЕРИНГ" Томислав Шилоски д.о.о.е.л. 
увоз-извоз Бул. „Јане Сандански" бр. 84/1-14, Скопје. 

Друштвото е основано како д.о<о.е.л. 
Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/ 

4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 20.1, 
20.10/1, 20.10/2, 20:2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.51, 20.52, 25.2, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.6, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 28.1, 28.11, 28.-12, 28.2, 28.21, 28.22, 
28.3, 28.4, 28.5 , 28.51, 28.52, 28.6, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.7, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.1, 45.11, 45.12, 
45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45 , 45.5 , 50.1, 50.2, 50.3 , 50.30, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.30/3, 50.4, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.-25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52.1, 
52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.5, 52.6, 52.63, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.2, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5 , 74.8 , 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување странски фирми и реекспорт, 
посредување, комисиони работи, консигнациони рабо-
ти, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

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

Со друштвото управува единствениот содружник 
Томислав Опелоски, управител без ограничување во 
внатр<ешниот и надворешниот промет на Друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4461/ 
98. (23761) 

Основниот! суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3714/98, на регистарска влошка бр. 
02Ш48247-9-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и 
промет на големо и мало „КАНДИДАН~ЕФТО" 
д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. Бул. „АСНОМ" бр. 56/1-26, 
Скопје. ј 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 
52.42, 52.43 , 52.12, 52.26, 52.44/1, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 50.10, $0.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.24, 
51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 51.51, 50.30/1, 50.40/1, 31.10, 30.02, 33.10/1, 
31.30, 20.40, [02.01, 02.02, 15.71, 60.21, 60.23, 74.70, 
74.81, 74.84, 92.34, 92.62, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Друштвото настапува во правниот промет со трети 
правни и физички лица во свое име и за своја сметка, 
а за обврските сторени во правниот промет со трети 
правни и физички лица друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ефто Велиновски, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3714/ 
98. (23762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3239/98, на регистарска влошка бр. 
02005.6927-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и упис на трговец-поединец на 
Сокара „СКОПКО" Ранко Јовановски Раде ти ул. 
„Ратко Митровиќ" бб, Скопје. 

Основач: Сокара „СКОПКО". 
Вршител на дејноста е Јовановски Раде, ул. „Томас 

Минцер" бр. 6, Скопје. 
Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.34, 52.25. 
Трговецот поединец е правен следбеник на Сокара 

„СКОПКО" Раде Јовановски. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските спрема трети 
лица одговара со целиот свој личен имот. 

Раде Јовановски, управител без ̂ ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3239/ 

98. - (23763) 
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3366/98, на:;',, регистарска влошка бр. 
020046507-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворање те> на претпријатие на Трговско друштво 
за производство и трговија „УНИТРЕЈД" Беадин 
д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Мара Междуречка" бр. 226, 
Скопје. 

Дејности: 15.87, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3366/ 
98. (23764) 

ј 

Основниот; суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Трег. бр. 45<Х)/98, на регистарска влошка бр. 
020054207-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трго-
вија на големо и мало „МАТ-ПРОМЕТ" Игор 
д.о.о.е.л. извоз-увоз, ул. „Методија Митевски" бр. 11/ 
1-20г Скопје. 
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Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 21.21, 21.23, 21.25, 
25.22, 25.23, 25.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.73, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.4444, 52.47 , 52.26, 
52.33 , 52.32 , 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3 , 50.10, 50.40/ 
2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 
51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.126, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.66, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 63.11, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.13, 
74.14, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување, посре-
дување, реекспорт, консигнација, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

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

Брзаковски Игор, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4590/ 

98. (23765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5097/93, на регистарска влошка бр. 
020056547-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги „КОЛА" Душица 
д.о.о.е.л. извоз-увоз, ул. „Вич" бр. 28/51, Скопје. 

Основач с Душица Бојаџиевска од Скопје, со осно-
вачки влог од 17.540 ДЕМ или 542.900,00 денари. 

Дејности: 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 17.40/1, 17.40/2, 
17.53, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.24, 21.24, 24.42, 36.63, 
50.10, 50.20/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.40, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, конотација, тури-
стички услуги. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Душица Бојаџиевска, управител со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5097/ 

98. (23766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3767/98, на регистарска влошка бр. 
020046677-3-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво 
за трговија на големо и мало „ИНТЕЛСАТ" Мирјана 
и Иван д.о.о. увоз-извоз, ул. „Мито Хаџивасилев" бр. 
40/1-9, Скопје. 

Содружници во друштвото се: Мирјана Котлар и 
Иван Котлар од Скопје. 

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 

51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/1, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 74.13, 74.40, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешниот трговски промет, коми-
с и ј а продажба, шпедиција, меѓународен транспорт на. 
сто:;и, меѓу народен* транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, реекспорт, конотација. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара до висината на основачкиот влог. 

Во вршењето на работите во внатрешниот и надво-
решниот промет со друштвото ќе управува Мирјана 
Котлар, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3767/ 
98. (23767) 

Основниот суд. Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3376/98, на регистарска влошка бр. 1-67768-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето на 
Претпријатие за собирање и примарна преработка на 
отпадоци, Друштво со ограничена одговорност „ЈУТО-
СУРОВИНА-МОМИН ПОТОК" увоз-извоз д.о. „Мо-
мин Поток" бб Скопје. 

Бришење на Претпријатие за собирање и примарна 
преработка на отпадоци, ДОО „ЈУГОСУРОВИНА-
МОМИН ПОТОК" Скопје извоз увоз д.о.о. „Момин 
Поток" бб Скопје поради поделба на: 

1. Претпријатие за собирање и примарна прера-
ботка на индустриски отпадоци, производство и промет 
„МАК-СУРОВИНА" увоз-извоз п.о. Скопје „Момин 
поток" бб со рег. влошка 1-69786-0-0-0, и 2. Претприја-
тие за собирање и примарна преработка на индустриски 
отпадоци, производство и промет „ЈУГОСУРОВИНА-
МП" увоз-извоз п«о. Скопје „Момин Поток" бб со регл. 
влошка 1-69787-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3376/ 
98. (23849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3377/98, на регистарска влошка бр. 1-69787-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар организирање 
Претпријатие за собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци производство и промет „ЈУГО-
СУРОВИНА-МП" увоз-извоз *п.о. „Момин Поток" 
Скопје. 4 

Организирање на претпријатие за собирање и при-
марна преработка на индустриски отпадоци, производ-
ство и промет „ЈУГОСУРОВИНА-МП" увоз-извоз п.о. 
Скопје „Момин Поток" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3377/ 
98. (23850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3437/98, на регистарска влошка бр. 1-18218-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
директор на Друштвото со ограничена одговорност за 
внатрешна и надворешна трговија „ПАПИРПРОМЕТ" 
Скопје Градски ѕид блок 5 локал 56. 

Се брише Франц Марко, се запишува Куновски 
Љупчо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3437/ 
98• ,./ (23851) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3424/98, на регистарска влошка бр. 1-56242-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето 
на странски основач на Производно трговско претпри-
јатие „ХАЈ-ТЕЧ" корпорација д.о.о. експорт-импорт 
ул. „Дренак" бр. 9-а Скопје. 

Во претпријатието пристапува нов основач: „Ш-
ТАБО ГМБХ" - Минхен Р. Германија со одлука од 
23.11.1998 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3424/ 
98. (23852) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4218/98, на регистарска влошка бр. 
1020054657-6-01-000, го запиша трговец поединец Коло-
нијал Бошко Анѓел Караколев ТИ - „ВОНИ" ул. „Бла-
гој Ѓорев" бр. 45. 

Сопственик на фирмата е Бошко Анѓел Караколев 
од Велес ул. „8 Велешка бригада*' бр. 27 мб. 
1301974480003 и рб. 149103. 
^ Дејност во внатрешниот промет 52.11; 52.24; одго-
ворност и управител. Одговорност во правниот промет 
истапува во свое име и за своја сметка. Управител: 
Бошко Караколев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4218/ 
98. (23853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5581/98, на регистарска влошка бр. 020055897-
6-064)00, го запиша во трговскиот регистар упис на ТП 
Рамадан Зеќир ТП „ДАНИ" Таксист с. Добрце Же-
лино. 

Основач: Рамадан Зекир Зеќири ТП „ДАНИ" Так-
сист с. Добарце Желино. 

Фирма: ТИ „ДАНИ" Таксист с. Добрце Желино. 
Дејности: 60.22 - Такси превоз. 
Одговорност: Рамадан Зекир Зеќири одговара 

лично со целиот свој имот. 
Овластено лице: Овластено лице на ТП „ДАНИ" 

Таксист е Рамадан Зекир Зеќири, управител со неогра-
ничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5581/ 
98. (23854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5859/98, на регистарска влошка бр. 020055337-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар како трго-
вец поединец ТП Колонијал БАСИ Јонуз Харун Мак-
сути с.Доброште-Теарце. 

Основач е Јонуз Харун Максути од с.Доброште-Те-
арце со МЕ 1904962470017 и л.к,бр,271901 УВР Тетово. 

Фирма ТП Колонијал БАСИ Јонуз Харун Максути 
со седиште с.Доброште - Теарце. 

Дејност 52.11 трговија на мало во продавници, пре-
тежно со храна, пијалаци и тутун. За управител на ТП 
се одредува лицето Јонуз Харун Максути од с.До-
броште-Теарце со МБ 1904962470017 овластувања на 
трговецот поединец во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет со трети лица превземени во текот на 
работењето одговара ТИ Јонуз Харун Максути лично 
со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5859/ 
98. (23855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3753/98, на регистарска влошка бр. 020064187-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ДОО трговско друштво за производство, трговија и 
услуги• Ханса Хамбург Муса и др. доо, увоз-извоз Те-
тово на ул. Д.Г.Кара бр.17 Тетово. 

Дејности: 15.61,15.81/1,15.82/1,15.82/2,15.85,15.32, 
15.13, 15.51, 15.52, 15.84, 15.82, 45.24, 45.21, 45.22, 
45.25, 45.21/2, 45.11, 15.61, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
26.21, 27.53, 28.40, 28.73, 28.63, 36.11, 36.12, 12.19, 
19.30, 25.22, 14.11, 14.12, 26.63 , 26.64, 20.10/1, 18.23, 
18.21, 18.10, 26.22, 45.22, 45.32, 45.41, 45.45 , 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.65, 52.41, 52,42, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 
52.12, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.54, 51.64, 51.63, 
51.55, 51.44, 511.25, 51.46, 51.35, 51.22, 55.30/1, 55.30/2, 
55,11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.40, 60.22, 50.23, 65.12/3, 
92,72, 70.31, 71Ј10, 71.21, 53.30, 74.84. 

Надворешно трговски промет, надворешна трговија 
со прехрамбени производи, надворешна трговија со не-
прехрамбени производи, посредување и застапување во 
промет со стоки и услуги со странство, реекспорт, про-
дажба на странски стоки од консиганациони складови, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот. Лице овла-
стено за застапување во надворешниот и внатрешниот 
промет е Муса Асани управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3753/ 
98. (23856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5504/98, на регистарска влошка бр. 020056327-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар како трго-
вец поединец ТП Колонијал НОРА Нагиб Изет Ќамили 
на ул. Радован Цониќ бр.82 Тетово. 

Основач е Нагиб Изет Ќамили од Тетово, ул. 174 бр. 
2, МБ 1508962470057 и д.к.бр. 276455 УВР Тетово. 
Фирма ТП Колонијал НОРА Нагиб Изет Ќамили со 
седиште во Тетово, на ул. Радован Цониќ бр. 82. 

Дејност: 52.11 Трговија на мало во продавници, пре-
тежно со храна, пијалаци и тутун. За управител на ТП 
се одредува лицето Нагиб Изет Камили од Тетово со 
МБ 1508962470057. Овластувања: трговецот поединец 
во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. Одговорност: за обврските во прав-
ниот промет со трети лица превземени во текот на 
работењето одговара ТП Нагиб Изет Камили лично со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5504 
(23857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5775/98, на регистарска влошка бр. 020055567-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Станислав Обрад Станој е вик ТП КОБИЛ>ИЦА 
бутик Тетово ул. „Гостиварска" бр. 20. 

Основач е Станислав Обрад Станојевиќ од Тетово 
со ЕМБГ 1306963470008 и лк. бр.274470 УВР Тетово, со 
стан на ул. „Гостиварска" бр. 20, државјанин на Р.Ма-
кедонија. 

Дејности: 18.22 производство на друга горна облека, 
18.23 производство на долна облека, 52.41 трговија на 
мало со текстил, 52.42 т го виј а на мало со облека 53.74 
поправки неспомнати на друго место. Станислав Обрад 
Станојевиќ одговара лично со целиот свој имот. Овла-
стено лице на ТП Кобиљица бутик е Ставивте Обрад 
Станој евиќ, управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5775/ 
98. (23858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5774/98, на регистарска влошка бр. 020054827-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Делчо Милорад Јаневски ТП МИКИ ПРОМ ко-
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лонијал Тетово, на ул. „И.Р.Лола" бр.217. Основач е 
Делчо Милорад Јаневски од Тетово, ул. „180" Бл. 70 
ку .11/22 со ЕМБГ 1301959470077 и лк. бр.249355 УВР 
Тетово државјанин на Р.Македонија. Дејности: 52.11 
трговија на мало во продавници претежно со храна, 
пијалаци и тутун, 52.12 друга трговија на мало во про-
давници со мешовита стока, 52.21 трговија на мало со 
овошје и зеленчук, 52.24 трговија на мало со леб, пе-
чива, колачи и слатки, 52.47 трговија на мало со книги 
весници и прибор за пишување. Делчо Милорад Јанев-
ски одговара лично со целиот свој имот. Овластено 
лице на ТП МИКИ ПРОМ колонијал е Делчо Милорад 
Јаневски, управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5774/ 
98. (23859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5811/98, на регистарска влошка бр. 02005514?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишување 
на ТП Мини маркет МАРНИ Софија Никола Стојанова 
ТП ул. Даме Груев бр. 74 Неготино. Дејност 52.11. Во 
правниот промет со трети лица трговецот-поединец на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара лично со целиот свој имот. Софија 
Стојанова управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5811/ 
98. (23860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со, решението 
Трег. бр. 6608/98, на регистарска влошка бр. 02005751-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Угостителски објект за исхрана „ЕКСПРЕС" 
Зурап Асим Ајети, с. Градец, Неготино, Полошко. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени према трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е лицето Ајети Зурап. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6608/ 

98. (23861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3430/98, на регистарска влошка бр. 02005682-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец ТП за угостителство „ДОНИ" Весна 
Јордан Макашчиева, ул. „Кочо Рацин" бр. 27, Нов Дој-
ран. 

Дејности: 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

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

Управител со неограничени овластувања е лицето 
Весна Макашчиева. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3430/ 
98. (23862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4257/98, на регистарска влошка бр. 02004624-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „ФОР ГОЛД" ДОО Драги и други увоз-извоз, 
Плоштад Нова Југославија бб, Куманово. . 

Основачи - содружници се Мирјана Спиридоновска 
Трајковска од Куманово, Верица Миневска од с. Про-
евце, Драги Крстевски од Куманово и Татјана Нико-
ловска од Куманово. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33,. 

51.34, 51.41, 51,42, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52,41, 52.42, 
52.43 , 52.44, 52.45 , 52.47, 52,48, 52.62, 52.63, 55,30, 
60.22, 60,23, 60.24, 71.33, 71.34, 71,40, 74.12, 74.81, 
74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 93.02, 93.05. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Драги Крстевски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4257/ 
98. (23863) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6017/98, на регистарска влошка бр. 02005798-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „ИНТЕРМЕЛ" ДОО увоз-извоз, Маргарита и 
др. ул. „Бојо Карастојанов" бр. 5, Куманово. 

Основачи се Данило Јаневски од Куманово и Марга-
рита Јаневска од Куманово. 

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 15.51, 15.61, 15,71, 
51.11, 51.17, 51.21, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.24, 52.48, 63.12, 74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени према трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

Маргарита Јаневска, управител без ограничување 
во застапување на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6017/ 
98. (23864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4922/98, на регистарска влошка бр. 02005435-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец Кафеана „ДУЊА" Виолета Ацо 
Наумоска, ул. „Никола Парапунов" бр. 6,1/16, Гости-
вар* 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 
Во правниот промет со трети лица, управителот На-

умоска Виолета од Гостивар истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4922/ 
98. (23865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2306/98, на регистарска.влошка бр. 02005638-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Мирјана Душан Денковска - Манчева, 
„АНАТОН" курсеви за јазици, ул. „НО" бр. 6, н. Кар-
пош, Куманово. 

Дејности: 80.42. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Мирјана Душан Денковска - Манчева, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2306/ 
98. (23866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6628/98 на регистарска влошка бр. 02005879?-
6-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец во трговија на мало со храна 
ТП-Трговец поединец ГАГО 99, Драган ДиМче Коцев^ 3 
ски, ул. Ресавска бр. 1-Кавадарци. *Г<ЃО; 

< Дејност; 52.11 
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Трговец поединец во правниот промет со трети лица 
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. Лице 
овластено за застапување на ТП, Драган Димче Кочев-
ски, управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6628/ 
98. (23867) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6290/98 на регистарска влошка бр. 020055267-
6-01-000 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец на Колонијал ТЕМАКО ТП, Сто-
јан Томислав Ичевски, ТЦ Радишани објект 3 локал 1 
Скопје. 

Дејност: 52.11-Трговија на мало во продавници, пре-
тежно со храна, пијалаци и тутун; 

52.12-Друга трговија на мало во продавници со ме-
шовита стока; 

52.21-Трговија на мало со овошје и зеленчук; 
52.22-Трговија на мало со месо и производи од месо; 
52.23-Трговија на мало со риби, лушпари и меко-

телци; 
52.24-Трговија на мало со леб, печива, колачи и 

слатки; 
52.25-Трговија на мало со алкохолни и други пија-

лаци. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметкањ, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
одговара со-целиот свој имот. Г 

Лице овластено за застапување Стојан Ичевски -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6290/ 
98. (23868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6184/98 на регистарска влшка бр. 020058697-8-
09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговското друштво за угостителство, производство, 
трговија и услуги ДЕВОЛ Климент ДООЕЛ увоз-извоз, 
Скопје, ул. Наум Евро бр. 4, Скопје. 

Содружник: Митевски Климент од Скопје, ул. 
Наум Евро бр. 4. 

Дејности: 01.12,01.12/1, 01.12/2,01.13,01.13/1,01.13/ 
2, 01.24, 01.25, 01.50, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.91, 15:93, 15.96, 
15.98,15.98/1,15.98/2,50.10,50.20,50.30,650.30/1,50.30/ 
2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.4002, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.Ж51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 51,39, 51.41, 
51,42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.465, 51.47 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.30/3, 55.51.55.52. 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40. 

надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, 
консигнација, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија 

и СР Југославија 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Митевски Климент е управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.6184/ 
98. (23869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3^17/98 на регистарска влошка бр: 02005422?-
6-01-000 го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на ТП на трговија на мало ТП Бујар - Пром, Рашити 
Јусуф Мухамер, с. Љуботен Чаир, Скопје. 

Со пријава за основање бр. 01/98 од 14.09.1998 го-
дина а основач е Рашити Мухамер с. Љуботен, Скопје. 

Трговија! на мало ТП Бујар - Пром, Рашити Јусуф 
Мухамер, сЈ Љуботен Чаир, Скопје. 

Дејност: Ј55.11 
ТТ1 во правниот промет истапува во свое име и за 

своја сметка, за сторените обврски одговара лично со 
целиот ИМОТ. : 

Рашити Мухамер - Управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3317/ 

98. (23870) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3429/98, на регистарска влошка бр. 02005547?-
6-06-000 го (запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Ш на авто такси КАМЧЕ ТП Горан Борис 
Каменаровски, ул. Кавалска бр. 5, Скопје. 

Дејност: 60.22-такси превоз 
Управител Горан Каменаровски од Скопје, ул. Ка-

валска бр. 5. 
Во правниот промет ср трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3429/ 
98. (23871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3908/98 на регистарска влошка бр. 02004617?-
6-06-000 го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП на автопревозник ХРИСТИЈАН Горјан 
Томислав Миланов ТП Жарко Зрењанин, бр. 62, опш-
тина Кисела Вода Скопје. 

Фирма: Автопревозник ХРИСТИЈАН Горјан Томи-
лав Миланов ТП, Жарко Зрењанин бр. 62, општина 
Кисела Вода, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Управител Горјан Миланов. 
Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3908/ 

98. (23872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5787/98, на регистарска влошка бр. 02005580?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Трговија на мало со стоки на тезги и пазари 
КОНИКАЈ Азиз Куртиш Имери Битпазар-Профитен 
центар, тезга бр. 29 Т/1, Скопје. 

ТП Трговија на мало со стоки на тезги и пазари 
КОНИКА Азиз Куртиш Имери е основана со акт, при-
јава од 04.11.1998 год. 

Трговец поединец е физичкото лице Имери Азиз од 
Скопје, ул. „Јајце" бр. 104. 

Дејности: 52.47 трговија на мало со книги, весници и 
прибор за пишување, 52.62 трговија на мало со стоки на 
тезги и пазари. 

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските спрема трети лица трговецот по-
единец одговара со целиот свој имот. 

Управител, Азиз Имери - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5787/ 

98. (23878) 



Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. (Јр. 5894/98, на регистарска влошка бр. 02006653?-
4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар трансфор-
мацијата и усогласувањето на Акционерското друштво 
за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТА-
РИЈА НА МАКЕДОНИЈА" Скопје, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 11-а - Скопје. 

Дејности: 92.71, 92.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 51.19, 51.34, 51.39, 51.43, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.25, 52.26, 52.33, 52.45, 52.46, 52.47 , 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55Ј0/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 
63.30, 65.12/3, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.84, 80.42, 63.40; надворешна трговија со пре-
хранбени производи; надворешна трговија со непре-
хранбени производи; меѓународна шпедиција; меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници; услуги на меѓуна-
роден транспорт; посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги; продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки; малограничен про-
мет; реекспорт. 

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

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

Овластено лице за застапување е Драгољуб Лазов -
претседател на Управен одбор со неограничен овла-
стувања - генерален директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5894/ 
98. (24518) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје П- Скопје со решението I 
Рег.бр.4/98 од 11.11.1998 година, во Регистарот на 
здруженија ца граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации што се води во Основниот 
судСкопје П-Скопје. На Друштвото на македонско-
грчкпријателство и соработка-Скопје под.ред.бр. I 
рег.4/98 од 11.11.1998 година. 

Седиштето ,на друштвото; на Македонско-грчко 
пријателство и соработка е во Скопје, на ул."Кузман 
Јосифовски-Питу" бр.15 л о д Ј ^ а подрачјето на 
дејствување на друштвото во 'Република Македоџ^ја 
заради поттикнување, развивање и продлабочу-вањена 
врските и соработката меѓу народите на Репу_блика 
Македонија и Грчката Република, да ги развива 
духовните, националните, културните и уметничките 
врдности меѓу двата народа, како дел од Европското и 
светското цивилизациско и културно наследство и да 
ги гради и развива добрите меѓусоседски односи меѓу 
двете зе^гји засновани врз заемно почитување и 
заедниички интереси и вредности. 

Од Основниот суд Скопје П- Скопје. (25343) 

Основниот суд Скопје П-Скопје, со решение Ш 
Рег. бр. 18/98 од 20.11.1998 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша блед-
ото: 

1.Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението за заштита на 
човековите права на Македонците дискриминирани _од 
Република Грција "Достоинство" - Скопје, со седиште 
во Скопје , бул."Јане Сандански" бр.87/2-8. 

П.Дејностите на, здружението за заштита на човеко-
вите права на Македонците дискриминирани од Репу-
блика Грција "Достоинство" е заштита и унапредува-
ње на поединечните и колективните права, слободи и 
интереси , културно и историско наследство на маке-
донската национална припадност на членството. 

Од Основниот суд Скопје П -Скопје. (25272) 

Основниот суд во Охрид, со решението Рег.Згф. 
бр.7/98 од 11.11.1998 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се запишува во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации со решението Рег.Згф.бр.7/98 од 
18.11.1998, Здружението на граѓани Клуб за подводни 
активности "КАНЕО -Охрид. Здружението има за цел 
развивање и унапредување на подводните спортови, 
како и освојување на подводните вештини. 

Седиштето на здружението е во Охрид на 
ул."Андон Дуков" бр.37. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Венко Котески. 

Од Основниот суд во Охрид. (23525) 

Основниот суд во Охрид со реше штетоРег.Згф. 
бр.3/98 од 14.12.1998 година во Регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се запишува во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации со решението Рег.Згф.бр.З/98 од 
3.12.1998 година Здружението на граѓани и фондации 
под име - Организација на жените Турци од Охрид -
Охрид. Здружението има за цел создавање поволни 
услови за обезбедување општествена активност на 
жените од Охрид, следење• проучување и иницирање 
прашања сврзани со подобрување и унапредување на 
општествено економската и социјалната положба на 
жената, а посебно на жената од турска националност. 

Седиштето на здружението е на ул."Даме Груев" 
бр. 138 во Охрид. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Али Мелахат, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Охрид. (25089) 

Основниот "суд во Кичево, со решението 
ЗРЕГ.бр:9/98 од 4.12Д998 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното. 

Се запишува во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации - Глуви и наглуви лица-Македонск! 
Брод. 
Здружението ќе• врши откривање на глувите лица 
нивното евидентирање и вклучување во здружението, 
ќе дејствува и работи на планот на глувите и наглуви 
лица, .. нивна рехабилитација, вработување, 
образование и друг<}, ќе го афирмира јазикот со знаци 
ќе покренува голем број форми на информирање 
преку кој глувите и наглуви лица. на време ќе бидат 
информирани за сите настани, ќе организира 
културно забавни и спортски активности. 

Здружението има седиште во Македонскина 
ул:"Маршал Тетѓо" бр. 16. \ ' 

И с т о т о д е ј с т в у в а на територијата на општината 
Македонски Брод. 
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Здружението ќе го Застапува и претставува 
секретарот Лилјана Миловановска. 

Од Основниот суд во Кичево. 
(25371) 

Основниот суд во Кичево;^ со решението З.рег. 
бр. 11/98, во Регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации го запиша следното: 
Се запишува во Регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации основање - ггререгистрирање на 
здружение на возачите - Кичево. 

Здружението ќе: се залага за организирање •и 
вршење на дејности кои се во интерес на членството и 
безбедноста во сообраќајот, ќе врши технички прег-
лед на мотори и приклучни воила, ќе води грижа за 
подобрување на работните и животните услови на 
возачите и автомеханичарите, организирање и спрове-
дување на разновиден форми за подигнување на ниво-
то на сообраќајната култура, вршење и подготовки на 
кандидати за возачи на сите моторни возила од сите 
категории,*давање автомеханичарски и автосервисни 
услуги на членството, организирање услуги од областа 
на сообраќајот и др. „ 

Седиштето на здружението ее наоѓа во Кичево. 
Здружението ќе делува на • подрачјето на град 

Кичево. 
Здружението ќе го застапува и претставува 

претседателот Симо Стојаноски. 
Од Основниот суд во Кичево. (25371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр.10/98, од 08.12.1998 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани #и фондации го запиша 
следното: 

1.Во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр.16 се запишува здружението на 
граѓани "ЦЕНТАР ЗА АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА" со скратено име ЦАИ со седиште во Скоп-
је,на ул."Мавровска" број 21-Скопје. 

Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател м-р Виктор Лилчиќ., 

П.Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на афирмација на археолошките истра-
жувања, спасување, познавање, грижа и афирмација 
на старите градови и тврдини, јавни и профани 
објекти и останатото археолошко наследство во 
Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 08.12.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр.46/98 од 04.11.1998 година во Регистарот На 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

1.Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр.6 се запишува здружението на 
граѓани за поддршка на лица со психози 
"ДОБРЕДОЈДЕ" со седиште во Скопје, на ул."Иван 
Цанкар" бб. 

Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател д-р Сци.Диана Белевска. 

П.Работата и активностите на здружението ќе се 
состојат во иницирање, изработување и спроведување 
проекти во рамките на целите и задачите на 
здружението кои се однесуваат на согледување на 
проблемите изнаоѓање и предлагање решенија на 
семејствата на лица со психози со цел да им се 
обезбеди емоционална поддршка и практична помош 
каде што е пртребно, подобрување на грижата за 
лицата со психози во рамките на семејството, 
психоедукација на семејствата и лицата со психоза, 
организирање поединечни и групни средби на 
семејствата и лицата со психози како форма на групна 
терапија и преземање други активности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 04.11.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25159) 

Основниот суд во Крушево, со решението Рег. 
згрф.5/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува здружение на граѓани со назив: Ловечко 
друштво "Елен" Крушево, со седиште во Крушево на 
ул."Илинденска" бб. 

Здружението ќе се ангажира за унапредување, 
заштита, ловење и користење на дивечот. 

Лице овластено за застапување е Васил Павловски, 
претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (25160) 

Основниот суд во Крушево, со решението 
Рег.згф.4/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженијата на граѓани и 
фондации се запишува основањето на здружение на 
граѓани со назиц: Здружение на тутунопроизводители 
"Братство" - Крушево. 

Здружението има за цел да го иницира, помага и 
насочува развојот и унапредувањето на тутунопроиз-
водството во регионот и самостојно или договорно со 
Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите во 
Република Македонија да обезбедува репромате-
ријали и други погодности од интерес на своето 
членство. 

Седиштето на здружението тутунопроизводители 
"Братство" Крушево е.".„во Крушево на ул."Илин-
денска" бр. 101. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Алил Џафероски-претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (25162) 

Основниот суд во Велес, со решението ЗГФ.бр.6/98 
во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации 
го запиша , Сојузот на училишен спорт на Велес, 
Градеко, Чашка, Извор и Богомила. 

Здружението на граѓани Сојузот На училишен спорт 
ќе дејствува на териториите на општина Велес, 
општина Градско, општина Чашка, општина Извор и 
општина Богомила, седиштето на Сојузот е во 
спортската сала "25-ти Мај" во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
02.11.1998 година. 

Од Основниот суд во Велес. (25163) 
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Основниот суд во Велес, со решението ЗГФ.бр.5/98 
во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации 
го запиша Друштвото на родители за грижа на здраво 
поколение. 

Здружението на граѓани, Друштво на родители за 
грижа на здраво поколение ќе дејствува на 
територијата на општина Велес, а седиштето е на 
ул."Ганчо Х.Панзов"бр.28 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
06.10.1998 година. 

Од Основниот суд во Велес. (25164) 

Основниот суд во Велес, со решението ЗГФ.бр.З/98 
од 1о. 12.1998 година, во Регистарот на здруженијата 
на граѓани и фондации го запиша Сојузот на спортови 
на Велес. 

Здружението на граѓани, Сојуз на спортови Велес, 
ќе дејствува на територијата на општина Велес, а 
седиштето на Сојузот е во спортската сала "25-ти 
Мај" Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
21.09.1998 година. 

Од Основниот суд во Велес. (25165) 

Основниот суд во Велес, со решението ЗГФ.бр.2/98 
од 10.12.1998година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани ^ фондации го запиша Сојузот на невладини 
организации Велес, Велес, кратенка за употреба на 
називот е СИВО. 

Здружението на граѓани, Сојузот на невладини 
организации Велес, ќе дејствува на територијата на 
општина Велес, а седиштето е на ул.'Трајче Панов" 
бр.22 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
21.09.1998 година. 

Од Основниот суд во Велес. (251 бб) 

Основниот суд во Велес, со решението, ЗГФ.бр.1/98 
од 10.12.1998 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Фудбалскиот клуб 
"Оризари" од с.Г. Оризари. 

Здружението на граѓани фудбалски клуб "Оризари" 
од с. Г. Оризари ќе дејствува како член на 
општинскиот фудбалски сојуз на Велес и на 
фудбалскиот сојуз на Македонија. 

Здружението е со седиште во с.Г.Оризари, а со 
својство на правно лице е од 01.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Велес. (25167) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Стечајната постапка над ДОО Сточарство со 
преработка Овче Поле - Св.Николе, привремено се 
запира за период од 12 месеци од правосилноста на 
ова решение. 

ДОО Сточарство со преработка Овче Поле -
Св.Николе продолжува со работа. 

Одборот на доверителите да формира Управен 
одбор како орган на управување и ги определи лицата 
на кои им го доверува организирањето и 
застапувањето на претпријатието должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе 
програма за финансиска и сопственичка 
трансформација и ја достави до судот. 

Од Основниот суд во Штип. (25108) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
305/98 од 09.12.1998 година, над ПП"Скинатор" од 
с.Кукуречани, со дејност трговија на мало, жиро с-ка 
40300-601-49126 при ЗПП Филијала, Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24334) 

Се заклучува стечајната постапка против 
ГПТГКолоритет" од Велес, ДОО експорт-импорт^ ул. 
"Камка Тоцинова" бр.32 од Велес, со жиро сметка бр. 
41600-601-45169. 

По правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на 
претпријатијата при регистрациониот суд Скопје I во 
Скопје. 

Извод од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и на огласна табла во судот. 

Се задолжува стечајниот управник по приемот на 
ова решение, да достави до стечајниот совет завршен 
извештај за работата, како и да ги остави печатите на 
чување во судот. 

Од Основниот суд во Велес. (24332) . 

Се отвора стечајна постапка над Претпријатието за 
производство и промет "Митев-МБ" ДОО увоз-извоз 
од Велес, ул. "Јонче Чучук" бр.57,' со жиро сметка бр. 
41600-601-47810. 

За стечаен управник се определува Роза Стојкова од 
Велес, ул. "Благој Ѓорев" бр. 73/7, тел. 32-4.92. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите за ден 17.01.1999 година, 
во 11,00 часот, во соба бр. 5-3 кат во овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (24333) 

Основниот суд во битола, со решението Ст. бр. 
310/98 година од 04.12.1998 година над ПП"Небо" од 
Битола, ул. "Владимир *Бакариќ" бр.51, дејност увоз-
извоз, жиро сметка 40300-601-71052 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24335) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 288/98. 
од 02.12.1998 година над ПП"Артемида" с.Беранци, 
Битола, дејност трговија на мало, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола .(24336) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст. бр. 
331/98 од 02.12.1998 година, према Посовремена 
градба" од с.Лабуништа - Струга, поведе претходна 
постапка за утврдување на причините за отворање на 
стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Светлана Попоска 
судија во Основниот суд во Струга. 

За привремен стечаен управник се именува Маџоски 
Славко> ул. "Гоце Делчев" бр.25 од Струга. 
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Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 30.12.1998 година, 
во 10 часот на кое се повикуваат застапникот на 
должникот, претставник од ЗПП филијала Охрид и 
привремениот стечаен управник. 

Огласот е истакнат на огласна табла во Основниот 
суд Струга на ден 02.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (24337) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува -дека со 
решението Ст1 бр.202/98 година од 12.11.1998 година, 
се отвора и истовремено се заклучува стечајната 
постапка над ППУТ"Анведи" ДОО Кавадарци, ул. 
"Едвард Ќар дел>" бр.10-4/5, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (24341) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр.99/96 од 27.11.1998 година, заклу-
чена е стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за промет на големо и мало "Интегра" 
Скопје, со седиште на ул. "Ш Македонска Бригада" 
бр.31-1-1, со жиро сметка бр.40100-601-245060. 

По правосилноста на решението, стечајниот дол-
жник да се брјише од регистарот на претпријатијата 
при Основниот! суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (24433) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр.324/98 од 14.12.1998 година се 
заклучува стечајната постапка над Претпријатието за 
трговија на големо и мало, шпедиција и транспорт 
Тргошпед" од Скопје, со седиште на ул. "Марко 
Орешковиќ" бб, со жиро сметка 40100-601-383255. 

По правосилноста на решението, стечајниот дол-
жник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд 'Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (24878) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението 
Ст. бр. 50/97 оц 03.12.1998 година на Основниот суд во 
Охрид е одобрено склученото присилно порамнување 
помеѓу должникот ППТ "Гротекс" од Охрид во стечај 
и неговите доверители постигнато на рочиштето 
одржано на 03.12.1998 година. Со присилното пора-
мнување е постигната спогодба помеѓу должникот и 
доверителите со која должникот се обврзува да им ги 
исплати на доверителите побарувањата што втасуваат 
за наплата до 03.12.1998 година, во полн износ од 100% 
со рок на отплата од 6 месеци сметано од 03.12.1998 
година, со законска затезна камата сметано од 
03.12.1998 година до денот на исплатата. 

Одобрението присилно порамнување има правно 
дејство и спрема доверителите кој учествувале во 
постапката, а чии побарувања се оспорени ако се 
утврдат дополнително. 

Од Основниот суд во Охрид. (24559) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.306/98 
од 08.12.1998 година над ПП"Танго" Б и т о л а , ^ "Раде 
Илиев" бр.З, дејност трговија, со жиро сметка 40300-
601-9854 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, 
но не ја "спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24848) 

Основниот суд во Битола,со решение Ст. бр:40/98 од 
10.12.1998' година над ПП"Реалгар" од Битола, ул. 
"Партизанска" бр.81/3, дејност производство и трго-
вија со бели печива, со жиро сметка 40300-601-61764 
при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24849) 

Основниот суд во Струга, со, решението Ст. 
бр.332/98 од 03.12.1998 година, према ПП"Дет-Пром" 
од Струга со жиро сметка 41020-601-53003 поведе 
претходна постапка за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, 
судија во Основниот суд Струга. 

Кире Миланоски од Струга ул."Димче Ковачески" 
бр.7, се именува за привремен стечаен управник. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 30.12.1998 година, 
во 10,15 часот во Основниот суд Струга на кое се 
повикуваат застапникот на должникот, ЗПП филијала 
од Охрид и привремениот стечаен управник. 

Објавата е истакната на огласна табла во Основниот 
суд Струга на 03.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (24338) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст. 
бр.330/98 од 03.12.1998 година, поведе претходна 
постапка за испитување - утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка према ШХ*Трегу" од 
Струга со жиро сметка 41020-601-23612. 

Мими Нанушеска, судија во Основниот суд Струга 
се одредува за стечаен судија. 

Вели Шаипи, ул. "Славеј планина" бр.28 од Струга, 
се именува за привремен стечаен управник. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 30.12.1998 г<одина, 
во 10,30 часот во Основниот суд во Струга на кое се 
повикуваат законскиот застапник на должникот, 
привремениот стечаен управник и претставник од 
ЗПП филијала од Охрид. 

Огласот е истакнат на огласна табла во Основниот 
суд, Струга на ден 03.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (24339) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ст. бр.132/96 од 07.12.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот 33"Бел 
камен" с.Радичево, со број на жиро с-ка 41300-601-3109 
која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
стечајната постапка над должникот 33"Бел камен" 
с.Радичево се заклучува. 

Доверителите горенаведеното решение можат да го 
напаѓаат во рок од 15 дена сметано од објавувањето 
на истиот во "Службен весник на РМ", со жалба, 
преку насловниот до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горенаведеното решение, 
должникот да се брише од регистарот на претпри-
атијата. 

Решението е објавено на огласна табла на судот на 
ден 08.12.1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (24340) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 312/98 
од 10.12.1998 година, над ПП за трговија на големо и 
мало увоз-извоз "Земив Пром"; од Битола, ул. 
"Димитар Влахов" бр.16-в, дејност трговија на мало, 
^иро сметка 40300-601-30696 при ЗПП Филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24850) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр.255/98 
од 11.12.1998 година, отвори стечајна постапка на ТП 
Ристевска Билјана "Мече Пром" од с.Рибарци со 
дејност трговија на мало, жиро с-ка 40300-601-85712 
при ЗПП Филијала Битола, но не ја спроведе и 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24851) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 511/97 
од 11.12.1998 година, над ПГГЈанушев" од Демир 
Хисар, ул. "Битолска" бб, со дејност трговија на мало 
и жиро с-ка 40301-601-29819 при ЗПП Филијала 
Битола, е отворена стечајна постапка,' но не ја 
спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24852) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 313/98 
од 10.12.1998 година, над ПП за производство, услуги и 
трговија на големо и ^ мало "Кел" увоз-извоз од 
Битола, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр.131 со дејност 
трговија на големо и мало, со жиро с-ка 40300-601-
71122 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24853) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 315/98 
од 14.12.1998 година, над трговец поединец, за трго-
вија на мало "Виолета Славе Бурговска" од 
с.Кравари, со дејност трговија на мало и жиро с-ка 
40300-601-85413, при ЗПП Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25136) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 232/98 
над ПП за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "Агримекс" експорт-импорт Битола, ул. "Е. 
Кардељ" бр. 14/12, со дејност трговија на мало и жиро 
с-ка 40300-601-60660 при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25137) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 282/98 
од 14.12.1998 година, над ПП за производство, услуги и 
трговија за големо и мало *Три Д" увоз-извоз од 
Битола, ул. "Драгорска" бр.8-а, со дејност трговија на 
мало и жиро сметка 40300-601-49251 при ЗПП 
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25138) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 294/98 
од 14.12.1998 година, над УТП"Студио 24" увоз-извоз 
Битола, ул. "Трифун Пановски" бр.30, со дејност 
снимање на аудио касети - снимки, жиро с-ка 40300-
601-4725 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25139) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 525/97 
отвори стечајна постапка над ПП"Кеш Комерц" од 
Битола, ул. "Вардарска" бр. 3, со дејност угостител-
ство, жиро с-ка 40300-601-21831 при ЗПП Филијала 
Битола, но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (25140) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
243/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.537/96 од 27.05.1996 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ШШтипо Комерц" од Кавадарци ул. "Цветан 
Димов" бр.22/2/1. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пане Ристов од 
Кавадарци ул. "Едвард Кардељ" бр.5/13. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 9,20 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25141) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
201/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.1781/95 од 10.01.1996 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП"Мегдоналд" од с.Пепелиште. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ставров Зоран од 
Неготино ул. ""11 Октомври" бр.30. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 9,10 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25142) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
89/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.765/94 од 27.10.1994 
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година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ШТСумако" од Кавадарци ул. "Моша Пијаде" бб. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Стојков Горѓи од 
Кавадарци ул. "Благој Крстиќ" бр.3-1,9. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со прија-
ва во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 9,00 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25143) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
23/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.109/93 од 10.05.1993 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП"Адаш" од Кавадарци ул. "Доне Попов" бр.9. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен •управник е одреден Благој Кичев од 
Кавадарци ул. "Скопска" бр.7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 8,30 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци (25144) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
43/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр. 1463/95 од 22.12.1993 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТ"Металија" од Кавадарци ул. "Моша Пијаде" бб. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Благој Кичев од 
Кавадарци ул. "Скопска" бр.7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 8,00 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25148) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
53/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бо.2026/93 од 14.03.1994 

година, е отворена стечајна постапка над должникот 
"Кони пром" од Кавадарци ул. "Ѓуро Салај" бр.31. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Трајче Колев од 
Кавадарци ул. "Индустриска" бр.28. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 8,40 часот, 
соба број 27 ири овој суд. -

Од Основниот суд во Кавадарци. (25145) 

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 
59/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.26/94 од 27.10.1994 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТПЕвроген" од Кавадарци ул. "Љубашка" бр.56. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ќиро Грков од 
Кавадарци ул. "Страшо Пинџур" бр.57 а/7. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 8,15 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25146) 

Основниот е>д Кавадарци, со решението Ст. бр. 
47/96 објавува дека со решение на Окружниот 
стопански суд во Скопје, Ст. бр.1624/93 од 13.02.1995 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП"Селк" од Кавадарци ул. "Борис Кидрич" бр.16. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. | 

За стечаен управник е одреден Јордан Темков од 
Кавадарци ул. "јВељко Влаховик' бр.6/6. 

Се повикуваа^ доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите прем^ стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на| ден 20.01.1999 година во 8,^0 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25147) 

Основниот суд Кавадарци,- со решението Ст. бр. 
197/98 од 13.11.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над должникот ТТГКескин" од 
Кавадарци ул. "ЈНА" бр.54. 
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За стечаен судија е одреден Милан Николов судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Вукица Стефанова 
од с.Ваташа, ул. "Боро Ваташки" бр.23. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", до стечајниот совет со при-
јава во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 20.01.1999 година во 9,00 часот, 
соба број 27 при овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (25168) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со пе-
шение Ст. бр. 105/96 од 15.12.1998 година привремено 
се запира стечајната постапка над ЗПТП"Дуброво" 
с.Дуброво - Неготино за период од 12 месеци од 
правосилноста на решението. 

ЗШТГДуброво" с.Дуброво - Неготино продолжува 
со работа. 

Одборот на доверители веднаш да формира Управен 
одбор како орган на управување на претпријатието и 
да ги определи лицата на кои им го доверува 
организирањето и застапувањето на претпријатието 
должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе 
програма за финансиска и сопственичка трансформа-
ција и ја достави до судот за определување на рочиште 
за прифаќање на програмата^ . 

Од Основниот»суд во Кавадарци. (25169) 

Основниот суд во Штип објавува дека се заклучени 
стечајните постапки над стечајните должници со 
решенијата: 
Ст. 23/96 од 24.04.1997 год. над ПППУ "ИБИС комерц" 

Штип, 
Ст. 39/96 од 24.04.1997 год» над ПУПП* "Страшко" 

Штип. 
Ог. 235/96 од 24.04.1997 год. над ППС "Денис" 

Пробиштип. 
Ст. 7/98 од 03.06.1998 год. над ДОО "Мега крем" 

Штип. 
Ст. 24/98 од 26.03.1998 год. над ППС "Вајолет" Штип. 
Ст. 31/98 од 28.04.1998 год. над ПОТ "Данро Комерц" 

Штип. 
Ст. 33/98 од 28.04.19*98 год. над ПТП "Дена" Штип. 
По правосилноста на решението стечајните дол-

жници да 'се бришат од регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (25149) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 173/98 од' о4.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало, 
посредување и застапување "ЏЕС-КОМПАНИ" 
д.о.о.увоз-извоз од Скопје, ул."Антон Попов" бб, 
Скопје со жиро сметка 40110-601-281774. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, со стан на ул."Јане Сандански" 
бр. 109-3/34, телефон 447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 170/98 од о2.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "БОС" експорт-импорт ц.о. од Скопје, 
ул."Кузман Јосифовски-Питу" бр. 15/3-48, со жиро 
сметка 40100-601-72824. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, со стан на ул."Јане Сандански" 
бр. 109-3/34, телефон 447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ЈР.бр. 167/98 , од о7.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за .трговија и инжинеринг и 
производство , "ЛОМАК" д.о.о.увоз-извоз од Скопје, 
ул."Димитрие Туцо§иќ" бр.24/2 ,Скопје со жиро 
сметка 40100-601 -222169. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, со стан на ул."Јане Сандански" 
бр. 109-3/34, телефон 447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да . ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна в© рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24672) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 190/98 од 10.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет на големо и 
мало, занаетчиство и угостителство "ДЕОГОР-
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КОМЕРЦ" д.о.о.увоз-извоз од Скопје, ул."Лисец" 
бр.88 Скопје, со жиро сметка 40100-601-34764. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ао стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.191/98 од 10.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и 
сервисирање "ИНТЕРСЕРВИС-ТРАДЕ" увоз-извоз 
ц.о. од Скопје, ул."Павле Илиќ" бб, со жиро сметка 
40100-601-56351. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 185/98 од о8.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие"МАРИАНИ" д.о.о.експорт-
импорт од Скопје, ул."Тодор Чангов" бр.29/2, Скопје 
со жиро сметка 40100-601-293387. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците"" да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.180/98 од о7.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ЗЕД 
КОМЕРЦ" д.б.о експорт-импорт од Скопје, ул."Јане 
Сандански" бр.75/2, со жиро сметка 40100-601 -181273. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
прибават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното Објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 171/98 од о4.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Приватна здравствена организација "АДОНИС 
Зорица 
ДООЕЈ1 Скопје, нас.Железара К-7, вл.1, локал 
1 Скопје, со жиро сметка 40100-603-26287. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 52(4-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 де на, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението л. бр. 163/98 од о2.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка' над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги 
"ДЕЛТА М" д.о.о. увоз-извоз, од Скопје, ул."Анри 
Барбис" бр.7-а Скопје, со жиро сметка 40110-601-
363194. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
п р а в а т своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со првава во два примероци со 
докази, а најдоцна« во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена,, а најд9цна во рок од 3 месеци од денот 
на последново објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24751 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.162/98 од о2.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"БЕКИМ-КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз. од Скопје, 
ул."Трговски: центар Мавровка" бр.кат 1. 
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* За ликвидатор се , определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска " 2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се. задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 164/98 од . о2.12.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ЕЛ-ЈА - КОМПАНИ".Д.О.О. 
увоз-извоз од Скопје,-ул."1213" бр.32, со жиро сметка 
40100-601-354702. 

За ликвидатор се определува•, лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со станаа ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. ч , 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24749 

Основниот суд Скопје I'- Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 145/98 од 30.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"АЛЕМА-КОМПАНИ" дј.о. увоз-извоз од Скопје, 
ул "Антон Попов" бр.161/1-2, со жиро сметка 40110-
601-158131. ~ ' 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со_ стан ј^ ул."Беровска " бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 . месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 146/98 од 30.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Компанија за производство и промет "МИНЕ•РВА" 
експорт-импорт цо од Куманово, ул."Веселин 
Маслеша" бр.59 ,Куманово, со жиро сметка 40900-601-
12643 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот -да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување., , ; 

Се задолжуваат должниците да пг намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24744) 

Основниот суд Скопје^ I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.148/98 од 30,11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ПАКОМ"" извоз-увоз п.о. од 
Скопје, ул."Прохор Шински" бр.50, со жир<о сметка 
40100-601-32608. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 147/98 од „30.И. 1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот, 
"СЕФА ИНТЕР-ТРЕЈД" д.о.о. за производство, 
промет и услуги, експорт-импорт од Скопје, ул."7 
Албанска бригада",бр.23, со жирк> сметка 40100-601-
260599. ^ 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 1 : , 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен Весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. ' . ^ 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.151/98 од 30.11.1998 година, е , 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и Мало "ДРАГ 
КОМЕРЦ"'д.о.о. убоз-извоз с.Кадино. - Скопје, ул."5" 
бр. 8; со 'жиро сметка 40110-601-269900. 
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски~ 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр. 12-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во* деа примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24740) 

За, ликвидатор се определува лицето Тодевски 
•Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-256. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторрт со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24735 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението . Л. бр. 138/98 од 20:11.1998 година, е 
-отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "АНИ" 
д.о.о.увоз-извоз. од Скопје, ул."Овчеполска" бр.41, со 
жиро сметка 40100-601-231411. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците 'да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.6р.52 /98 од 27.10.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, трговија и услуги 
"ДЕЛ-ПРОЕКТ" д.о.о. експорт-импорт, од Скопје, 
ул."Црноризец Храбар" бр.9-б,со жиро сметка 40120-
601-403110. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите* према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.132/98 од 19.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "АЛКО" ц.о. увоз-извоз. од Скопје, ул."Огњан 
Прица" бр.ЗЗ, со жиро сметка 40100-601-153780 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 
. Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 104/98 од 24.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало со бои и лакови увоз-
извоз "АСТУРО КОМЕРЦ ДМ" д.о.о. од Скопје, 
ул."Д.Х.Димов" бр. 183, со жиро сметка 40100-601-
89727. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.97/98 од• 05.11.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало• и услуги "ЦАКО 5" ц.о. 
увоз-извоз, од Скопје, ул|'Бошко Буха" бр.13-Б, 
Скопје, со жиро сметка 401-601-366838 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. \ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ((24729 ) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје со решението Л.бр.86/ 
04.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка ( 
над должникот Претпријатие за меѓународна 
шпедиција и транспорт "СОЛАКШПЕД",ц.о-Скопје, 
ул."И.Л.Рибар" бр.40,Скопје со жиро сметка 40100-
601-64607. 

I 
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За ликвидатор се определува' лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска" бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

.Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот, 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје .1 - Скопје. ((24727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.84 /98 од 04.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, градежништво и услуги 
"ХОМА" д.о.о.• од Скопје, ул."Даме Груев" бр.7/7-
21,Скопје со жиро сметка 40100-601-377896. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 ; 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со приј•ава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24724) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.98 /98 од 05.11.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало 'ТЕЛЕКОМ ИНЖИНЕРИНГ" ц.о. од Скопје, 
ул."Новопроектирана" бб, Сервисна зона југ, Скопје 
со жиро сметка 40100-601-164237. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите, на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. . 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.36 /98 од 27.10.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, градежништво и трговија 
"ЕЛИТА ПРОЕКТ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, 
ул."Пандил Шишков" бр. 14/1 со жиро сметка 40100-
-601-337921. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират . 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниотсуд Скопје I - Скопје. (24720) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.39 /98 од 27.10.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должников 
Претпријатие за економски развој, истражување и 
консалтинг "ИФА Л" д.о.о.• од Скопје, ул."Вељ&о 
Влаховиќ" бр.7-10/8, Скопје со жиро сметка 40100-
601-311804. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до "ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 деца, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24717) 

Основниот суд .Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.37/98 од 27.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и промет на стоки и услуги 
"ИВОКО" д.о.о. експорт-импорт, од Скопје, 
ул."Антоние Грубишиќ" бр.2/6, Скопје со жиро 
сметка 40100-601-295815. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24715) 
; ( 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр.29/98 од 16.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет и производство "НИК КОМЕРЦ" д.о.о. 
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експорт-импорт, од Скопје, ул."Ленинова" бр.25/4 со 
жиро сметка 40120-601-179642. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беррвска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во '"Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок, од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24714) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.35/98 од 16.10.1998 година, е отворена 
Ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за застапување, трговија и услуги "СИНИКОМ" 
д.о.о. увоз-извоз. од Скопје, ул."Бриселска" бр. 10/1-
6,Скопје со жиро сметка 40120-601 -177076. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното о>бјавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према, претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 деца, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје. (24711) 

Основниот суд Скопје I -.Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 18/98 од 16.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за градежништво, трговија и услуги "КАРПЕНТЕР" 

д.о.о.• од Скопје, ул."Црноризец Храбар" бр.б-а со 
жиро сметка 40100-601-124372. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.28/98 од 07.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Здравствена 
организација Аптека "Влае" од Скопје, 
ул."Есперанто" бр. 11, Скопје со жиро сметка 40120-
603-177660. | 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје°, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24701) 

Основни<от суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ј1.бр.83/98 од 04.11.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за финасиски-книговодствени работи, промет на 
големо и мало "БОРГЕЈГ ц.о. од Скопје, ул."11 
Октомври" бр.46 со жиро сметка 40100-601-1,5^053. 

За ликвидатор се определува лицето . Јодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот^ со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна ?о рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30. дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последно>то објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24693) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.55/98 од 16.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги "ТИМУС" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, ул."Васил Главинов" бр.З,Скопје со жиро 
сметка'40100-601-232034. ; 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.59/98 /98 од 19.10.1998 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЕУРОТРЕИДИНГ 2ооо" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, 
ул."Климент Охридски" бр. 15/3-8, Скопје со. жиро 
сметка 40|б0-601-122768. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан; на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на" должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот вр "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 

' последното објавување. 
Се задолжуваат должниците да ги намират 

долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24709) 
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24690) 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 , 
телефон 526-250. | 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги •намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.60/98 од 21.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "АГНЕС" ц.о.. 
експорт-импорт, од Скопје, ул."Благој Гојан" бр.37, 
Скопје со жиро сметка 40100-601-338432. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со првава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 124/98 од 17.11.1998 година,' е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "БИРИНГ" Д.О.О.• 
од Скопје, ул."Даме Груев" бр.3/8,Скопје со жиро 
сметка 40100-601-364074. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, со стан на ул."Беровска"бр.2-2/15 „ 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 17/98 од 07.10.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, услуги и трговија "А.М.-биро" д.о.о.• 
од Скопје, ул."Бриселска" бр. 15/3-5 со жиро сметка 
40100-601-397962. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.57/98 од 28.09.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над'должникот Претпријатие 
за трговија и услуги "Џенита-Комерц" увоз-извоз. 
д.о.о. од Скопје, ул."Шуто Оризари" бр.96,Скопје со 
жиро сметка 40100-601-348633. 

За ликвидатор се определува лицето Фета Илми од 
Скопје, со стан на ул."Шуто Оризари"бр.96. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во •рок од 3 месеци рд денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието Во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24681) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 161, план 3, скица 3, место викано брестни 
пат, класа 4, со површина од 4927 метри квадратни, во 
КО Тумчевиигге сопственост на Горчиноски Методија 
Стојмир, с.Тумчевиште, за цена од 492.700,00 денари.. 

Се • повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 &ена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски'1 бб 
во Гостивар. (2434*6) 

1. Се продава земјоделско' земјиште - ниви 
пострашни на: 
- Нива во м.в. Софија, класа 3, површина од 5229 м2, 

КП 1185, КО Ерџелија; „ 
- Нива во м.в. Софија, класа 3, површина' од 5209 м2^ 

КП 1185/2, КО Ерџелија. 
. Цената по поодделна нива е 100.000^00 денари или во 
вкупен износ 200.000,0.0 денари. 

Нивите се сопственост на лицето Боислав 
Димитровски од Скопје, ул. "Женевска" број. 19. 
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Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
нивите кои се предмет на понудата за продажба, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас 
во "Сл. весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на, понудите да се 
доставуваат до нотарот Љубомир Доневски, Свети 
Николе, "Пионерска"-15, Свети Николе. (25154) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 3364, план 10, скица 28, место викано Над 
Река, класа 7, со површина од 400 м2, во КО Алгуња, и 
нива КП број 3365 план 10 скица 28 место викано Над 
Река, класа 6, со површина од 400 м2, и двете заведени 
во имотен лист број 211 за КО Алгуња, сопственост 
на Спасовска-и Добрица, Џаслав и Раде, сите од село 
Алгуња, Куманово, за цена од 8.000,00 денари. 
' Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. "11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (24347) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 7436/1,2 на 
м.в. "Студена Вода", ливада, 5 клас<а со површини од 
5788 м2 и 1234 м2; КП. бр. 7438 на м.в. "Студена Вода", 
нива, 3 класа со површина од 4807 м2; КП. бр. 7456/3 
на м.в. "Студена Вода", неплодно со површина од 4536 
м2 опишани по ПЛ.бр. 3827 на КО. Тетово и КП. бр. 
7437/2, на м.в. "Студена Вода", нива, 4 класа, со 
површина од 10769 м2 на КО. Тетово, опишано по ПЛ. 
бр. 11467, сопственост на Халими Халим од Тетово ул. 
"ЈЗардарска" бр. 55, за цена од 1.300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(24348) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 13, план 38, место викано Зад Рид, класа 
5,6 , со површина од 650 м2, во КО Требиште, 
заедничка сопственост на Атина Дејаноска, Дилба 
Ефтимовска и Благоја Срезовски од Требиште, за 
цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Василеска Весна, ул. "Б.Гиноски" бб во 
'Гостивар. (24552) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 3425, скица 34, место викано "Краста", 
класа 4, со површина од 4439 м2, заведени во 
поседовен лист бр. 823 за КО Куманово, сопственост 
на Лазаревски Методи, за цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањ>ето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на г рвенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев ул. "11 Октомври" брЛа 
во Куманово. (24553) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
"Страчкина Круша" во вкупна површина од 6660 м2 

лоцирана на КП бр. 298/2 за КО Косел за цена од 
250.000,00 денари. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Сл. весник на РМ". Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
доставуваат до нотарот Момана Иваноска, од Охрид 
ул. "Македонски Просветители" -8 (мезанин). (24842) 

Се продава земјоделско земјиште две идеални 
третини (2/3) од идеална четвртина од нива во м.в. 
"Сува Чешма" лоцирана на КП бр. 649/4 за КО 
Лескоец во вкупна површина од 3691 м2 за цена од 
300,00 денари од квадрат. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Сл. вес«иќ на РМ". Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
доставуваат до нотарот Момана Иваноска, од Охрид 
ул. "Македонски Просветители" -8 (мезанин). (24843) 

Се продава една четвртина идеален дел од 
земјоделско земјиште - нива на КП. бр. 1445, план 18, 
скица 21, м.в. "Бајалцалиева Воденица" класа 2, со 
површина од 1645 м2 и нива на КП. 1444, план 18, 
скица 21 м.в."Бајалцалиеви ливади" класа 2 со 
површина од 563 м2 во КО Милетково - ^Гевгелија, 
сопственост на Количев Милан, ул."Кожув" бр. 24 во 
Гевгелија за вкупна цена од 5.000,00 ДЕМ. /пет илјади 
германски марки/ во денарска противвредност. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" , писмено да се изјаснат* за прифаќањето на 
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понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
доставуваат до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо 
Карајанов" бр. 4 во Гевгелија. (24844) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП 1215/2 на м.в. "Црни слогови", класа 4, со 
површина од 1208 м2 за КО - Крклино, Битолско, 
подробно опишано во ИЛ бр. 384 за цена од 160.000,оо 
денари. 

Се повикуваат соседите, чие што земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Анѓелевски Симеон, ул. "Индустриска" 
бр.49, Битола. (24845) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 13492/5, план 37, скица 147, м.в. "Мачја 
Глава", класа 4, со површина 2037 м2 во КО Куманово, 
сопственост на Бајрами Емруш од Куманово, ул. 
"Иван Рибар" бр. 109, за цена од 60,00 декари по 1 м . 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска, ул. "Плоштад Маршал 
Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (25096) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 63, план 1, скица 1, м.в. "Влашки Рит", 
класа 5, со површина 8591 м2 во КО Черкеско Село, 
сопственост на Мишевска Богица од Куманово, ул. 
"Ѓуро Ѓаковиќ' бр. 57, и Кесиќ Илинка од Д.Брела 
Хрватска, за цена од 60,00 денари по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска, ул. "Плоштад Маршал 
Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (25097) 

Се разменува земјоделско земјиште - нива дел од 
КП бр. 1194 и КП бр. 1195/1 и двете на м.в. "Јеловачки 
лут" овошни градини во површина од 760 м2 и 495 м2 

или во вкупна површина од 1255 м2 опишани во ПЛ бр. 
632 на КО Одри, план Уп.бр. 1103-3457 од 08.12.1998 
година сопственост на Мерсели Зејнула Назми од 
с.Одри за дел од КП бр. 1195/2 на МБ "Јеловачки пут" 
овошна градина 3 класа во површина од 495 м2 

опишана по ПЛ бр. 415 на КО Одри, план Уп. бр. 
1103-3457/1 од 08.12.1998 година, сопственост на 
Несими Селима Абдулгафур од с.Одри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76 
Тетово. (25099) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1014/2, план уп. бр. 1201/1428 од 22.05.1997 година, на 
место викано "Јеловачки пут" ливада 5 класа во 
површина од 1003 м2, опишана по ПЛ бр. 319 на КО 
Одри, сопственост на Несими Есатов Нафи од с.Одри, 
за цена од 450.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр.76, 
Тетово. (25100) 

Се продава земјоделско земјиште - Ливада на место 
викано Орман на КП. бр. 334/2 од 6,95 ари КО 
с.Петралинци, трета класа, заведено во Поседовен 
лист бр. 399 за с.Петралинци, сопственост на Танчева 
Слободанка од с.Босилово, за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Верица Панова од Отру мица, ул. 
"Ленинова" бр.17. (25101) 

Се продава земјоделско земјиште: 
1. Нива во м.в. Ковилј, класа 5, површина 7019 м2, 

КП 38 во КО Ерделија; 
2. Нива во м.в. Село, класа 6, површина 1323 м2, КП 

2183 во КО Немањица 
3. Двор во м.в. Село, површина 500 м2, КП 2339 во 

КО Немањици; 
4. Под објект во м.в. Село, површина 99 м2, КП 2339 

во КО Немањици; 
5. Нива во м.в. Село, класа 3, површина 426 м2. КП 

2339 во КО Немањица 
6. Нива во м.в. Село, класа 4, површина 905\ м2, КП 

2340 во КО Немањица 
Цена за понуденото земјиште е 64.000,00 денари. 

Наведеното земјоделско земјиште се води во 
Поседоените листови број 127 за КО Ерџелија и број 
18 за КО Немањици на РГУ Свети Николе. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
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понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Љубомир Доневски, Свети Николе 
"Пионерска" 15. (25103) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 2275/*, на 
м.в. "Г.Лак", нива, 5 класа, со површина од 1954 м2 по 
ПЛ. бр.1258 на КО. Челопек, за цена од 155.000,00 
денари сопственост на Асани Мусли од с. Челопек, 
Тетово, КП.бр. 1123/1 на место викано "Крушевица", 
нива, 2 класа, со површина од 1136 м2 и КП. бр. 1124/1 
на м.в. "Крушевица", шума, 4 класа, со површина од 
907 м2 опишани по ПЛ. бр. 1722 на КО Челопек, за 
цена од 120.000,00 денари, сопственост на Изаири Таир 
од с. Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(25155) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 2626/2, на 
м.в. "Средно поле", нива, 4 класа, со површина од 1995 
м2 по ПЛ. бр. 1043 на КО Челопек, за цена од 22.000,00 
денари сопственост на Демири вд. Серветова Арзије 
од с.Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(25156) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП број 2601/6, план 14, скица 30, место викано 
"Стаменова глава", класа 7, со површина од 2010 м \ 
во КО Говрлево, сопственост на Арсовски Драган од 
Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 12/1, за цена од 
30,00 денари за м2, а вкупна цена од 60.300,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писменој да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (24935) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено 
на КП бр. 2522/1, во место викано "Шамаци" класа 3, 
во површина од 406 м2 во КО Мирковци, сопственост 
на Љубомир Цимбировски од с.Мирковци за цена од 
32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18-5/1, Скопје. (24327) 

Се продава земјоделско земјоделско земјиште - нива 
построена на КЏ број 726, план 16, скица 39, место 
викано "Пазариште", класа 6, со површина од 566 м2, 
во КО Маврово, сопственост на Брајковска Живка, 
Спасевски Благуњ, Спасевски Љубиша и Спасевски 
Младен, за цена од 526.380,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок.од 30 дена одл денот 
на објавувањето на бгласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Василеска Весна, ул. "Б.Гиноски" бб во 
Гостивар. (24461) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 717, план 16, скица 39, место викано 
"Пазариште", класа 6, со површина од 600 м2, во КО 
Маврово, сопственост на Брајкоска Живка, 
Спасевски Благуњ, Спасевски Љубиша и Спасевски 
Младен, за цена од 558.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Василеска Весна, ул. "Б.Гиноски" бб во 
Гостивар. (24465) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 907, скица 24, место викано "Орлак", класа 
4, со површина од 248 м2, по цена од 10.000,00 денари, 
КП број 2345, скица 34, место викано "Село" класа 3 
со површина од 128 м2 по цена од 15.000,00 денари, КП 
3268 скица 35, место викано "Ливади" класа 4 со 
површина од 1410 м1 по цена од 20.000,00 денари, КП 
број 3273, скица 35, место викано "Ливади", класа 3 со 
површина од 161 м2, КП број 3277, скица 46 место 
викано "Ливади" класа 4 со површина од 181 м2 и КП 
број 3701, скица 46 место викано "Вреж", класа 4 со 
површина од 150 м2 по цена од 5.000,00 денари, 
сопственост на Доцевски Наско, сите заведени во 
поседовен лист број 102 за КО Пчиња. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. "11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (25157) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива, построено 
на КП бр. 1545/1, во место викано "Ораси", нива, 
класа 6, во површина од 1160 м2 во КО Блаце, 
Петровец, сопственост на Мирјана Цуцин, за цена од 
17.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18.5/1, Скопје. (24532) 

Се врши продажба Уг идеален дел од нива 3-та класа, 
со површина од 878 м2, што се наоѓа на КП 1181, план 
4, скица 8 во м.в. "Бавчи" на КО Д.Соње, сопственост 
на Бранислав Бошковски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да го купат делот 
од гореопишаната нива, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Снежана 
Сарџовска во Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 
лок.23 (ДГЦ "Стара рампа"). ' (24643) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 3-та 
класа и тоа:. 7/17 (седум идеални седумнаестини) од 
нивата која има вкупна површина 4850 м2 и се наоѓа на 
КП 428, план 3, скица 10 во м.в. "Јасиките" во КО 
Огњанци, сопственост на Бубало Момчило од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат 
гореопШ#аната нива, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Снежана 
Сарџовстќа во Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 
лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (24354) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 
Печат под назив: „Претпријатие за трговија на го-

лемо и мало во приватна сопственост „Панта-Реј" увоз-
извоздоо Скопје". (24657) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Република 
Македонија Работна организација за основно воспита-
ние и образование О.У. „Лазо Ангеловски" ц.о. Скоп-
је". (24867) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Самостоен 
синдикат за образование, наука и култура на Република 
Македонија Основна организација при ОУ Лазо Анге-
ловски Скопје". ; (25151) 

Правоаголен печат под назив: „Автолимарски сер-
вис „Тоше" Иванов Тоше, ул. „Финска" бр. 118 -
Скопје. (24615) 
Тркалезен печат под назив: „МГ Леарница" А•Д. Охрид 
бр. 3." . 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0272151 на име Билбил Бајрам, ул."Ох. 
ридска бригада" бр.35," Охрид. 

Пасош бр.0235201 на име Нуредини Менду, Дебар. 
Пасош бр. 121495 издаден од ОВР Отру мица на име 

Љуба Чукова, ул."29 Ноември" бр. 5, Ново Село, 
Струмица. 

Пасош бр. 136539 издаден од УВР Куманово на име 
Мустафа Мендим, с.Слупчане, Куманово. 

Пасош бр. 184260 на име Далипи Селадин с.Бачи 
шка, Кичево. 

Пасош бр.09326.9 на име Александра Чучанова, 
ул."Таља Бикова" бр. 20, Гевгелија. 

Пасош бр. 169345 издаден од УВР Куманово на име 
Казмедин Демири, с.Ваксинце, Куманово. 

Пасош бр.099986 на име Џафероски Адија с.Плас-
ница, М.Брод. 

Пасош бр.0116862 на име ЉубенТасев,ул."Н.Кар-
ев " бр. 1-1/2, Кочани. 

Пасош бр.0690419 на име Весна Тасева,ул."Н.Кар 
ев" бр. 1 -1 /2, Кочани. 

Пасош бр.0422527 издаден од УВР Куманово на име 
Ајвазовиќ Рамиз с.Опаје, Куманово. 

Пасош бр. 523088 издаден од ОВР Струга на име 
Асани Авди, с.Ливада, Струга. 

Пасош бр. 176216 издаден од ОВР Струга на име 
Ибраими Агни, с.Корошишта, Струга. 

Пасош бр.270580 издаден од ОВР Стругала име 
Исоски Ресул, с. Миел одежда, Струга. 

Диплома на име Заовски Мики, ул."Пчинска"бр.З, 
Куманово. 

Свидетелства за 1,П,Ш,Г/ и диплома издадени од 
УСО "Орце Николов"-Скопје на име Наумовски 
Тони, ул."Лесковачка" бр.46/4, Куманово. 

Пасош бр.0481675 издаден од УВР Скопје на име 
Предраг Ерцеговиќ, ул."11 Октомври" бр.8/2-13, Ско-
пје. 

Пасош бр.220469/94, издаден од ОВР Струга на име 
Амети Фатиме, с.Делогожда, Струга.г 

Пасош бр.98494 издаден од ОВР Крушево на име 
Шефка Хајрединовиќ с.Житоше, Крушево. 

Пасош на име Ебиби Ебиб, ул."108" бр.8, Тетово. 
Пасош бр.414380 издаден од УВР Струмица, на име 

Касапов Бобан, ул."Младинска"бр.203/3, Струмица. 
Пасош бр.0455293 издаден од УВР Тетово на име 

Садики Неби, с.Џепчиште, Тетово. 
Пасош бр. 192631/94 на име Ибраими Ашим,ул.Лен-

ин" бр.31, Тетово. 
Пасош бр. 255759/94, издаден од УВР - Кавадарци на 

име Стојкова Марица, ул. „Е. Кардељ" бр. 36, Кава-
дарци. (24557) 

Пасош бр. 0533169/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Бедри Дураку, с. Сарај ул. „10" бр. 19, Скопје. (24680) 

Пасош бр. 954481/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Петровски Злате, ул. „Козле" бр. 94, Скопје. (24855) 

Пасош бр. 638686/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Мирчевска Костадинка, ул. „11 Октомври" бр. 18/32, 
Скопје. (24860) 

Пасош бр. 593489 - сторно на име Мазари Зулиџе, ул. 
„В. Гиновски" бр. 145, Гостивар, се сторнира. (24861) 

Пасош бр. 983053/97 издаден од УВР - Куманово на 
име Муртези Рамадан, с. Матејче, Куманово. (24880) 

Пасош бр. 0152589 издаден од УВР-Скопје на име 
Фатим Мемеди, ул. „Н. Грчето" бр. 2/1-31, Скопје. 

Пасош бр. 1005494/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Марија Милер, ул. „Софиска" бр: 34 б, Скопје. (24898) 
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Пасош бр. 0703781/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Александар Богоевски, ул. „Сава Михајлов" бр. 10/1-6, 
Скопје. (24902) 

Пасош бр. 1107003/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Ферис Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (24907) 

Пасош бр. 0186610 издаден од УВР-Охрид на име 
Алексо Трајкоски, с. Ново Село, Охрид, се сторнира. 

Пасош бр. 0469224/94 издаден од УВР-Велес на име 
Најдан Николик, нас. Дурутовец 4, Велес. (25031) 

Пасош бр. 813767/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Фатмире Исмаиловска, бул. „Партизански одреди" 5/2, 
Скопје. (25098) 

Пасош бр. 011523/92 издаден од УВР-Скопје на име 
Тасевска Биљана, ул. „И.Л. Рибар" бр. 426 2/8, Скопје. 

Пасош бр. 864849/96 издаден од УВР-Скопје на име 
Османи Бајруш, ул. „138" бр. 1а, Скопје. (25109) 

Пасош бр. 1014820/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Пешевски Слободан, ул. „Ж. Зрењанин" бр. 51, 
Скопје. (25112) 

Пасош бр. 541971/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Муса Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (25114) 

Пасош бр. 1001270/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Реџепов Мустафа, ул. „Брсјачка буна" бр. 163, Скопје. 

Пасош бр. 158787/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Самоилови^ Музафер, с. Љубуш, Скопје. (25161) 

Пасош бр. 415163/94 издаден од УВР-Струмица на 
име Ѓорѓиев Тихи, бул. „Маршал Тито" бр. 20/1-10, 
Струмица. (25171) 

Пасош бр. 1069878/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Златко Терзоски, ул. „Н. Грчето" бр. 2/29, Скопје 

Пасош бр. 0254674 издаден од УВР - Неготино на име 
Јованка Ристовска, ул. „Б. Кидрич" бр. 7, Демир Ка-
пија (25223) 
- Пасош бр. 564247 издаден од УВР-Скопје Нефаил 
Љеза, ул. „Виргино" бр. 117, Скопје. (25226) 

Пасош бр. 0150835 издаден од УВР-Кавадарци на име 
Петров Саша, Кавадарци. (25227) 

Пасош бр. 156205 издаден од УВР - Скопје на име 
Џемаил Абибе, ул. „Челопек" бр. 47, Скопје. (25242) 

Пасош бр. 0573622/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Бислими Милаим, с. Грушино, Скопје. (25245) 

Чекови од бр. 411963 до 411969 од тековна сметка бр. 
4700581 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Малкова Слобода, Скопје. (24802) 

Чекови од бр. 2098184 до 2098188 и од бр. 2066059 до 
2066063 чекови од тековна сметка бр. 10211/17 издадени 
од Стопанска банка а.д. - Скопје, Главна филијала -
Штип на име Снежана Димкова, ул. „Балканска" бр. 
55, Штип. (24857) 

Чекови бр. 2102765, 2102773, 199476 и 2052865 од те-
ковна сметка бр. 8765/76 издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Рабаџи-
ска Ирена, ул. „Вита Поп-Јорданова" - 84, Штип. 

Чекови бр. 17741837 и 17741838 од тековна сметка бр. 
49584/11 издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Петрушевска Билјана, ул. „Коце Димковски" бр. 
И, Скопје. (24874) 

Чекови од бр. 18994243 до 18994248 од тековна сметка 
бр. 41329-72 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Маја Грнчижтанова, Скопје. (24879) 

Чекови од бр. 18685711 до 18685718 и од бр. 17980313 
до 17980315 од тековна сметка бр. 20339-70 издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Радмила Петрова, 
ул. „Јуриј Гагарин" бр. 55/46 Скопје. (24934) 

Чекови од бр. 17219779 до 17219788 од тековна сметка 
бр. 25525-09 издадени од Стопанска банка А•Д. - Скопје 
на име Перо Коробар, ул. „Водњанска" бр. 14, Скопје. 

Чекови бр. 1352768, 3091146 и 3091149 од тековна 
сметка бр. 64024-72, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Симитчиевска Мери, Скопје. (25133) 

Чекови од бр. 2976120 до 2976132 од тековна сметка 
бр. 67282-63 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветаноски Јордан, ул. „Б. Расел" бр. 
31, Скопје. (25243) 

Чекови од бр. 3329347 до 3329350 од тековна сметка 
бр. 47720-04, издадена од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ратка Боксеваноглу, Скопје. 

Чековна картичка бр. 9414/32 издадена од Стопанска 
банка - филијала - Штип на име Шуманова Оливера, 
ул. „Љ. Иванов" бр. 21, Штип. (24904) 

Работна книшка на име Смоковска Ангелина, 
Скопје. | (24639) 

Работна книшка на име Рува Бајрам, Скопје. (24640) 
Работна книшка на име Митка Печевска, Скопје. 
Работна книшка на име Сали Зембри, с. Синичани, 

Тетово. | (24642) 
Работна книшка на име Бојчески Жарко, Скопје. 
Работна книшка на име Шеновски Звонко, Скопје. 
Работна книшка на име Аврамова Маја, ул. „Ленонид 

Јанков", Гевгелија. (24753) 
Работна книшка на име Ала Ајри, Струга. (24757) 
Работна книшка на име Алиоски Исани, с. Плашица, 

Мак. Брод. | (24768) 
Работна книшка на име Латиф Џафери, ул. „Питар-

ница" бр. 2/38, Гостивар. (24769) 
Работна книшка на име Колевска Менка, ул. „Бл. 

Абрашев" бр.|15, Велес. (24811) 
Работна книшка на име Зикова Тан>а, ул. „4-та Мак. 

бригада" бр. 9|, Штип. (24834) 
Работна книшка на име Јанев Трајчо, ул. „Калаузли-

ска" бр. 34, Радовиш. (24835) 
Работна книшка на име Исмаили Оран, ул. „В.С.Б" 

Ш-15, Тетово.! (24836) 
Работна книшка на име Ковилоска Цене, ул. „11 Ок-

томври" бр. 206, Прилеп. (24837) 
Работна книшка на име Тасиќ Данчо, ул. „Благој 

Јосмов" бр. 33, Велес. (24838) 
Работна книшка на име Камчева Елица, ул. „Благој 

Ѓорев" бр. 10^-А/49, Велес. (24839) 
Работна книшка на име Лилјана Ѓорѓиева, Скопје. 
Работна книшка на име Василева Весна, Скопје. 
Работна книшка на име Брајановска Коца, Скопје. 
Работна книшка на име Јовановски Стојанче, ул. 

„Браќа Миладиновци" бр. 36, Крива Паланка. (24862) 
Работна книшка на име Ислам Атушевски, Скопје. 

[ 

Работна книшка на име Ампова Јорданка, Богданци. 
Работна книшка на име Чакалова Аните, ул. „Ни-

кола Карев" бр. 37/3, Велес. (24891) 
Работна книшка на име Рамизе Имеровска, ул. „М. 

Тито" бр. 33 -[ Градско, Велес. (24892) 
Работна книшка на име Сгоилковска Славка, с. 

Моштица, Делчево. (24893) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Слободан, ул. 

„Б. Ослободување" бр. 18/1, Кичево. (24894) 
Работна книшка на име Алити Бујар, Струга. (24895) 
Работна книшка на име Неби Дервиши, с. Ливада, 

Струга. | (248%) 
Работна книшка на име Трене Тренески, с. Канат-

ларци, Прилеп. (24897) 
Работна книшка на име Денковска <>росина, ул. „Ни-

кола Тесла" бр. 82, Куманово. (24901) 
Работна книшка на име Бектеши Султан, с. Речане, 

Гостивар. (24905) 
Работна книшка на име Муниши Амет ул. „К.Ј.Пи-

ту" бр. 105, Тетово. (24906) 
Работна книшка на име Атанасовски Звонко ул. „М-

.Тиго" бр. 37/17, Тетово. 
Работна книшка на име Витларова Наташа, ул. „Ванчо 
Прке" бр. 12, Штип. (24910) 



Работна книшка на име Николова Валентина, ул. 
„Септемвриска" бр. 2, Св. Николе. (24911) 

Работна книшка на име Ајро Шпејтим, Струга. 
Работна книшка на име Јашарова Џултен, Ресен. 

(24913) 
Работна книшка на име (благана Симонови^, 

Охрид. (24923) 
Работна книшка на име Велков Ѓоко, ул. „Вардар-

ска" бр. 47, Куманово. (24924) 
Работна книшка на име Митревска Сузана, Би-

тола. (24925) 
Работна книшка на име Маркоски Илчо, бул. „О-

слободување" бр. 31/3, Кичево. _ ' (24926) 
Работна книшка на име Ахмети Шабан, с. Зајас, 

Кичево. (24927) 
Работна книшка на име Барије Чупи, с. Црвевци, 

Кичево. (24928) 
Работна книшка на име Атансоски Благоја, с. Ла-

жани, Прилеп. (24936) 
Работна книшка на име Бајрами Силвана, ул. 

„А.Ранковиќ" бр. 5, Куманово. (24937) 
Работна книшка на име Рецепи Шефит, ул. „194" 

бр. 21, Тетово. (24938) 
Работна книшка на име Глигороска Добра, с. Мо-

роишта, Струга. (24939) 
Работна книшка на име Глигороски Крсте, Струга. 

(24941) 
Работна книшка на име Трајчевски Петар, Тетово. 

(24943) 
'Работна книшка на име Џеладинова Неџлен, ул. 

„Г.Х. Панзов" бр. 17, Велес. (24960) 
Работна книшка на име Баневски Бане Бобан, ул. 

„Миле Кипра" бр. 19, Куманово. (24961) 
Работна книшка од Скопје на име Жаклина Прус, 

Скопје. (24969) 
Работна книшка на име Вера Ангелеска, ул. 

„ПенкагКотеска" бр. 41, Прилеп. (24981) 
Работна книшка на име Елмази Азис, Гостивар. 

(25000) 
Работна книшка на име Миладиноски Ибраим, с. 

Октиси, Струга. (25003) 
Работна книшка на име Хајдар Јлдз, ул. „Гоце Дел-

чев" бр. 37а, Охрид. (25063) 
Работна книшка на име Фејзулаи Гезим, с. Фран-

гово, Струга. (25085) 
Работна книшка на име Салтировска Радмил а, ул. 

„Сутјеска" бр. 67, Св. Николе. 1 (25086) 
Работна книшка на име Ѓорги Христоманов, ул. 

„Б.Миладинови" бр. 57-1/10, Струмица. (25087) 
Работна книшка на име Катица Трајковска, ул. 

„Васил Ѓоргов" бр. 18, Велес. (25092) 
Работна книшка на име Мијовска Тодорка, ул. 

„Костурска" бр. 24, Велес. Ј (25093) 
Работна книшка на име Зоран Ѓеоргиев, ул. „Ј. 

Сандански" бр. 1, Св. Николе. ~~ (25094) 
Работна книшка на име Руфотоски Шериф, 

Скопје. (25095) 
Работна книшка на име Кичевска Павлина, Скопје. 

(25106) 
Работна книшка на име Мусли Беркант, Скопје. 

(25110) 
Работна книшка на име Богојеска Сузана, ул. 

„Александар Туша" -24, Охрид. (25115) 
Работна книшка на име Данче Ристовска, ул. 

„Е.Кардељ" бр. 100, Кочани. (25116) 
Работна книшка на име Николовски Зоран, ул. „2-

ра Бригада" бр. 2, Битола. ' (25117) 
Работна книшка на име Гаврилоска Катерина, ул. 

„Ж.Брајковски" бр. 2, Гостивар. (25118) 
Работна книшка на име Маја Серафимовска, 

Скопје. (25170) 
Работна книшка на име Јаха Рефик, Скопје. (25170) 

Работна книшка на име Муше Ќезиба, Скопје. 
(25172) 

Работна книшка на име Несторовски Зоран, 
Скопје. (25173) 

Свидетелство за завршено средно образование на 
име Муски Ваито, с. Глоѓи, Тетово. (724759) 

Свидетелство на име Есат Разије, ул. „109" бр. 12, 
Тетово. (24760) 

Свидетелство за VIII одделение на име Куч Сенија, 
с.- Канатларци, Тетово. (24761) 

Свидетелство за VIII одделение на име Стојанов-
ски Марјанчо, ул. „Г.Делчев" бр. 18, Делчево. (24762) 

Свидетелство за VI одделение на име Амир Лума, 
Тетово. (24763) 

Свидетелства за VI и VIII одделение на име Боге-
ска Сон>а, с. Белица, Македонски Брод. (24814) 

Свидетелство за VIII одделение на име Билјана 
Додевска, с. Герман, Крива Паланка. (24818) 

Свидетелство за VIII одделение на име Халим Ра-
мадани, с. Селце, Тетово. (24821) 

Свидетелство за VIII одделение на име Асани Ре-
сми)'е, с. Камењане, Тетово. (24831) 

Свидетелство за VI одделение од ОУ „Тодор Ја-
нев" - Чашка на име Грковски Ѓорѓи Далибор, с. Ба-
њица, Велес. (24831) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на име 
Елези Шабан, с. Челопек, Тетово. (24863) 

Свидетелство за IV одделение на име Вахиде Ахма-
дова, с. Горно Јаболчиште - Чашка, Велес. (24869) 

Свидетелство за И одделение на име Исми Амзов, 
с. Горно Јаболчиште - Чашка, Велес. (24870) 

Свидетелство на име Димитрија Панов, ул. „Маца 
Овчаровска" бр. 109, Велес. (24871) 

Свидетелство за VIII одделение на име Жаклина 
Стаменкова, с. Зрновци, Кочани. (24872) 

Свидетелство за VI одделение на име Манев Мар-
јан, с. Мустафино, Струмица. (24873) 

Свидетелства за I, И, III и IV година и диплома на 
име Димитриевик Валентина, ул. „В.Путника" бр. 27, 
Куманово. (24884) 

Свидетелство за VIII одделение на име Садуким 
Нухија, с. Селцб, Тетово. (24885) 

Свидетелство на име Хаким Ибраими, ул. „Бели-
чица", Тетово. (24887) 

Свидетелство за VIII одделение на име Деари Риза, 
* с. Џепиште, Тетово. (24888) 

Свидетелство за VIII одделение на име Македонка 
В. Ангелова, с. Ин>ево, Радовиш. (24889) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сулејмани 
Миреме, с. Добарце,Латово. (24915) 

Свидетелство за VIII одделение на име Емурлаи Н. 
Саније, с. М.Речица, Тетово. (24915) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бајрамов-
ска Мирсада, с. Лажани, Прилеп. (24917) 

Свидетелство за VI одделение на име Амедоска 
Севим, с. Канатларци, Прилеп. (24918) 

Свидетелство за IV одделение од ОУ „Ј. Смугре-
ски" с. Обршани на име Дамческа Лепа, с. Обршани, 
Прилеп. (24919) 

Свидетелство за VII одделение.на име Вејсели На-
кије, с. Чегране, Гостивар. (24930) 

Свидетелство за IV одделение на име Мемети Кам-
бер, с. Ново Село 1, Тетово. (24931) 

""Свидетелство на име Ангелов Сашо, Кочани. 
(24945) 

Свидетелство за П одделение на име Кимски Срме, 
с. Мородвис, Кочани. (24948) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ифразим 
Тарипи, с. Камењане, Тетово. (24948) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абази Ре-
сул, с. Мала Речица бб, Тетово. (24952) 

Свидетелство на име Беќироска Есма, с. Под-
горци, Струга. (24953) 
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Свидетелство на име Ајдиноска Ајнурка, с. Лабу-
ништа, Струга. (24955) 

Свидетелство на име Беќироски Арбен, с. Лабу~ 
ништа, Струга. (24955) 

Свидетелство на име Мавмудоска Нафија, с. Под-
горци, Струга. (24956) 

Свидетелство на име Цветановска Весна, ул. 
„О.Револуциј а" К.4/4-15, Куманово. (24971) 

Свидетелство на име Пецкова Стојка, ул. „Удар-
нине" бр. 62, Кочани. (24972) 

Свидетелство на име Нуриман Нуредини, с. Ради-
овце, Тетово. (24974) 

Свидетелство за II година од СО "Коле Неделќов-
ски" - Велес на име Перовски Трајче, ул. „Благој Ѓо-
рев" бр. 1046/4, Велес. (24977) 

Свидетелство на име Исмаили Фатима, с. Ве-
лебрдо, Гостивар. (25006) 

Свидетелство за VI и VII одделение од ОУ „Сани 
Фрашери" - с. Пирок на име Саније Су леј мани, с. Пи-
рок, Тетово. (25011) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зеќири Ми-
руше, с. Камењане, Тетово. (25017) 

Свидетелство за VIII одделение на име Османи Им-
бријах, с. Камењане, Тетово. (25021) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нурије Бај-
рами, с. Чегране, Гостивар. (25023) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јоце Бош-
ков, с. Таринци, Штип. (25029) 

Свидетелство за VI одделение на име Целоска Де-
мирка, с. Дебреште, Прилеп. (25032) 

• Свидетелство на име Нафис Мемишоски, с. Лабу-
ништа, Струга. (25033) 

Свидетелство за I година на име Лазаров Драган, 
ул. „Рајко Жинзифов" бр. 73, Кочани. (25036) 

Свидетелство на име Ертим Дрита, Струга. (25038) 
Свидетелство за III година на име Стојаноски Ту-

бин, ул. „Пелагонија" бр. 22, Прилеп. (25041) 
Свидетелства од I до IV година на име Фатмир 

Адеми, с. Г.Речица, Тетово. (25048) 
Свидетелство за VIII одделение на име Муамет Му-

стафа, с. Форино, Гостивар. (25062) 
Свидетелство за IV одделение од ОУ „С.Кирил и 

Методи" - Бучин на име Зехироска Сабире, с. Пресил, 
Крушево. (25119) 

Свидетелство на име Ајро Семи, с. Радолишта, 
Струга. (25121) 

Свидетелство на име Шерифоска Истреф, с. Лабу-
нипгга, Струга. (25122) 

Свидетелство на име Беќироска Нафија, с. Лабу-
ништа, Струга. . (25123) 

Свидетелство на име Ајдароска Нашифка, с. Лабу-
ништа, Струга. ' (25124) 

Свидетелство од Тим. „Гоце Делчев" на име Пе-
шевски Горан, ул. „М.Кипра" бр. 29, Куманово. (25125) 

Свидетелство за V и VIII одделение на име Туглиов 
Мадиќ, с. Црник, Пехчево. (25126) 

Свидетелство на име Наумов Јорданчо, с. Ниви-
чани, Кочани. (25127) 

Свидетелство за VIII одделение на име Авни Ја-
шари, с. Пирок, Тетово. (25128) 

Свидетелство за III одделение на име Ислами Зур-
нијат, с. Желино, Тетово. (25129) 

Свидетелство за I, И, III и IV година на име Лаура 
Халими, ул. „М. Тито" бр. 138/15, Тетово (25130) 

Свидетелство за VI одделение на име Бр сакоски 
Зоран, Прилеп. (25153) 

Диплома за средно образование на име Јоно Пер-
јан, ул. „Косо Зози" бр. 20, Тетово. (24764) 

Диплома на име Сами Мерадије, с. Палчиште, Те-
тово. (24886) 

Диплома на име Магдеска Јасминка, кеј „9-ти Сеп-
тември" бр. 41, Прилеп. - (24914) 

Диплома на име Наков Дејан, ул. „Енгелсова" бр. 
6/6, Штип. . (24962) 

Диплома од Гимназија-Тетово на име Лаура Ха-
лими, ул. „М.Тито" бр. 138/15, Тетово. (24973) 

Диплома на име Зибери Ѓилимсере, с. Порој, Те-
тово. (24979) 

Диплома на име Јусуфи Зејнула, с. Лешок, Тетово. 
(25043) 

Диплома за 4 степен од УСО „Никола Карев" 
Скопје на име Весна Панева, Скопје. (25111) 

Диплома на име Иловска Љубица, ул. „Н. Ваше-
ров" бр. 16, Прилеп. (5120) 

Диплома на име Далипи Мируше, с. Неготино, Го-
стивар. (25131) 

Возачка дозвола на име Муратовиќ Зумрета, ул. 
„120" бр. 56, згр. 3, вл.1/7, Тетово. (24863) 

Здравствена легитимација на име Шаќирова Фери-
хан бул. „ЈНА" бр. 5/17, Штип. (24899) 

Месечна карта во вредност од 850,00 денари, бр. 
1570 на име Заковски Христе, с. Фалите, Тетово. 

| (24920) 
Здравствена легитимација на име Михаило Манов, 

Пробиштип. | (24921) 
Месечна карта во вредност од 415,00 ден. на име 

Бошковски Велче, с. Сараќино, Тетово. (24957) 
Книшка на име Амети Шемсије, Тетово. (24959) 
Здравствена легитимација на име Арсов Фиданчо, 

ул. „3-та МУБ" бр. 17, Пробиштип. (25035) 
Здравствена легитимација на име Селами Сер-

ветка , с. Жировница, Гостивар. (25132) 
К»ишка на име Зулбеари Рамиз, с. Требош, Те-

тово. (25134) 
Лична карта и работна книшка на име Дунгевска 

Руменка, с. Русиново, Берово. (24809) 
Лична карта на име Јусуфи Решат, ул. „114" бр. 2/ 

13, Тетово. (24900) 
Лична карта на име Нешфет Османи, с. Камењане, 

Тетово. (25034) 
Лична карта на име Сулејмани Назлије, с. Порој, 

Тетово. I (25135) 
Уверение за парно греење на име Апостолоски 

Слободан, улЈ „И.Р.Лола" бр. 174, Тетово. (25088) 
Девизна штедна книшка бр. 9067-67 издадена од 

Стопанска Банка - Филијала - Кавадарци на име Илија 
Ангелов, ул. „Цар Самоил" бр. 12, Кавадарци.: (24958) 

Даночна картичка број 4027990103917 
сер.бр.0040%3 издадена на име ППС „Јасика", с. Бори-
ево, Струмшга. ? (24767) 

Чекови од бр. 17739968 до 17739980 и з м е н и од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Драган Алеко>в-
ски, ул. „М.А^ев" бр. 171/13, Скопје. (24635) 

Чекови бр. 563584, 776465 и 776457 издадени од 
Стопанска банка АД - Скопје на име Давкова Стојна 
ул. „Радански пат" бр. 195, Штип. (24636) 

Чекови бр. 02333701 и 02333702 издадени од Комер-
цијална банка - Куманово на име Трајковска Стана, ул. 
„Поток Серава" бр. 39, Куманово. (24765) 

Чекови од бр. 16438802 до 16438806 и од бр. 
16303146 до 16303150 издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Весна Мојсоска, ул. „Финска" бр. 566, 
Скпоје: (24766) 

Чекови бр. 211037 и 211038, чековна картичка и 
л.к.бр. 21159 издадени на име Дамјаноски Сашо, ул. 
„Мише Ефтимов" бр. 60, Крушево. (24882) 

Чекови бр. 18260697 и 182016 издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Нада Кочовска Камчев-
ска, ул. „Маршал Тито" бр. 22/3-1, Скопје. (24903) 

Чекови бр. 2038962, 2038960 и 2014321 издадени на 
име Снежана Димкова, ул. „Балканска" бр. 55, Штип. 

(25091) 
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Избирачка легитимација на име Рецеп Кенан, ул. 
„Хо Ши Мин" бр. НО, Скопје. (24637) 

-Избирачка легитимација на име Мустафа Розихи, 
Скопје. (24638) 

Избирачка легитимација на име Сејдиу Нехаљ, ул. 
„Струмичка" бр. 1/1-5, Скопје. (24697) 

Избирачка легитимација на име Бедри Мемиши, 
бул. „Мак.Кос.Бригада" бр. 38/11, Скопје. (24702) 

Избирачка легитимација на име Ивановска Ду-
шанка, ул. „Б. Стојановски" бр. 5/3/12, Скопје. (24743) 

Избирачка легитимација на име Сејдиу Гани, ул. 
„Струмичка" бр. 1/1-5, Скопје. (24745) 

Избирачка легитимација на име Бошковска 
Иванка, ул. „Револуција" бр. 6а, Скопје. (24747) 

Избирачка легитимација на име Алексовска 
Ленче, ул. „Методи Митевски" бр. 11-6/12, Скопје. 

(24748) 
Избирачка легитимација на име Рецеп Авдиан, ул. 

„Хо Ши Мин" бр. 110, Скопје. (24804) 
Избирачка легитимација на име Рубина Стоима-

новска, ул. „11 Октомври" бр. 2, Пробиштип. (24933) 
» Одобрение за компензациони работи бр. 1319-2699/ 

2 издадено од Министерството за стопанство на име 
Ш*УИТ „Татанач", Кочани. (25174) 

А ДР потврда за стручна оспособеност на лица кои 
превезуваат опасни материјали издадена од Министер-
ството за сообраќај и врски на име Кочев Васил, с. 
Фурка, Гевгелца. (25219) 

Решение уп.бр. 25-288 на име Маневска Љил>ана, 
Скопје. (24864) 

Решение рег.бр. 2731 на име Бафќари Изир, ул. 
„Б .Миладинови" бр. 43, Тетово. (24932) 

Решение бр. 37-847/2 за запишување во Регистарот 
на претставништва издадено од Министерство за надво-
решни работи на име ПИК „Таково" претставништво, 
Скопје, Скопје. (25102) 

Решение бр. 37-1601/2 за компензациони работи из-
дадено од Министерство за надворешни работи на име 
„Белском", Скопје. (25113) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за здравство, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-7 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 

НА ПОНУДУВАЧИТЕ, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 
здравство на Република Македонка со седиште на ул. 
„50-та Дивизија" бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на јавниот повик бр. 03-7 е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите, како можни носители на набавката на 
вакцини за континуирана имунизација во Република 
Македонија и вакцини за болести по епидемиолошки 
индикации согласно Програмата за задолжителна иму-
иизацца на населението за 1999 година, која ја врши 
Министерството за здравство на Република Македо-
нија. 

3. Повикот е јавен и отворен, со право на учество на 
сите домашни и странски правни лица. 

4.* Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за здравство, има потреба, преку документација, прет-
ходно да ја утврди подобноста на понудувачите, кои би 
биле повикани да достават понуди за набавка на вак-
цини за континуирана имунизација во Република Маке-
донија и вакцини за болести по епидемиолошки индика-
ции согласно Програмата за задолжителна имунизација 
на населението за 1999 година. 

2. Понудувачите кош се бав<ат со дејноста промет на 
големо со лекови, можат да се пријават на јавниот по-
вик за извршување на предметот на набавката, врз ос-
нова на оценка дали имаат потребен економско-финан-
сиски бонитет, расположива опрема и средства за ре-
ализирање на набавката, искуство и стручен кадар, не-
маат правосилна пресуда со изречена мерка за безбед-
ност - забрана на вршење на дејноста и ако имаат одо-
брение за вршење на дејноста - промет на големо со 
лекови издадено од страна на Министерството за здрав-
ство. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Кон пријавата од дел II точка 2 понудувачите 
треба да ги приложат следните документи: 

- оригинален документ за економско-финансиски 
бонитет на понудувачот, кој треба да биде во соглас-
ност со член 22 од Законот за јавни набавки и Правил-
никот за содржината на документот за бонитет („Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98); 

- потврда издадена од надлежен суд дека против 
понудувачот не е поведе«а стечајна постапка, не е во 
постапка за ликвидација и дека против него не е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност во согласност со член 24 од Законот за јавни на-
бавки); 

- список на расположива опрема и средства за ре-
ализирање на предметната набавка; 

- договор за работа, потврда за поднесена пријава на 
осигурување и работен однос (образец М-1/М-2), доказ 
за завршен фармацевтски факултет (диплома, увере-
ние, потврда) и уверение за положен стручен испит за 
лице вработено кај понудувачот. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10 
дена од денот на објавувањето на ограничениот повик. 

4. Пријавите мора да бидат доставени во архивата на 
Министерството за здравство, ул. „50-та Дивизија" бр. 
6, Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. > 

Комисија за јавни набавки 

Ј А В Е Н П О В И К 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РА-
БОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ДИСПАНЗЕР ЗА 
ЖЕНИ, ДЕЦА И АМБУЛАНТА (НАДОГРАДБА) 

ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот: ЈЗО Здравствен дом - Вев-

чанн. 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежни и граджено занатски ра-
боти за довршување на диспанзерот за жени, деца 
и амбуланта - Здравствен дом во Вевчани. 

1.3. Вид и количини: дадени во тендер документаци-
јата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена по позиции и вкупна цена, 
- рок на извршување на работите, # 
- начин на плаќање, * 
- гарантен рок. 

1.5. Рок за доставување на понудата е 15 дена од денот 
на објавувањето на јавниот повик. 

1.6. Важност на понудата: 30 дена од денот на прифа-
ќање на понудата. 

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
Здравствениот дом - Вевчани, секој работен ден од 
7-15 часот. 

2.2. Износот за надомест што треба да се плати при 
подигањето на техничката документација е непо-
вратен и изнесува 500,00 денари и се уплаќа при 
подигање на документацијата или на жиро сметка 
41020-603-1076, даночен број 4026992103020, Депо~ 
нент на Стопанска банка - Струга. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер доку-
ментацијта ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
и вкупна цена. 

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително даја до-
стават и придружната документација во согласност 
со член 23 од Законот за јавни набавки (извод од 
регистрација, документ за бонитет, писмена изјава 
на понудувачот дека не е под стечај). 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од страна на одговорно лице. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај" како и број на бара-
њето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во сре-
дината на пликот треба да биде назначена адресата 
на нарачателот. Првиот внатрешен плик ја содржи 
придружната документација и ја носи ознаката 
„придружна документација". Вториот внатрешен 
плик ја содржи понудата и носи ознака „понуда" 
која ја содржи финансиската документација. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Здравствен 
дом - Вевчани. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат нецелосни и нема да се земат за разгледу-
вање. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЦЕВКИ ОД ТЕРМОПЛАСТОЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ЗА ИЗГРАДБА НА КАБЕЛСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. | 
1.2. Предмет на набавката: 
Цевки од термопластични материјали за изградба на 
кабелска канализација. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документаци-
јата. | 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цена на набавката, 
- рок и место на испорака, односно извршување на 

набавката, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард. 
- производител и негови референци и технички 

МОЖНОСТИ. I 
- други услови (естетски и функционални каракте-

ристики). | 
1.5. Рок за доставување на понудите: до 14-01-1999 го-
дина. до 10 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. | 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 

АД „Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје и Сектор за инвестиции, соба број 216, секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на| понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитетот, 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: документ за бонитет 
чија содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник, соглсно член 22 од Законот за јавни 
набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судат, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Горе наведните придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, која треба да биде приложена во 
придружната документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечна и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во среднината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружената до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 14-01-1999 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
14-01-1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-. 
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отварањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информацАи понудувачите можат 
да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 
070200332. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОВЛЕКУВАЊЕ 

НА ОПТИЧКИ КАБЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
HDPE полиетиленска цевки (црева) за вовлекување на 

оптички кабли. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документаци-
јата- | 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

-цена на набавката, 
- р о к и место на испорака, односно извршување на 

набавката, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард. 
- производител и негови референци и технички 

можности. 
- други услови (ефикасност, естетски и функци-

онални карактеристики, постпродажен сервис и пру-
жање на техничка помош). 
1.5. Рок за доставување на понудите: до 14-01-1999 го-
дина до 12 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
АД „Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 

Скопје, Сектор за инвестиции, соба број 216, секој ра-
ботен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: , 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задол»жени за контрола на квалитетот. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: документ за бонитет 
чија содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни 
набавки и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
на*бавки. 
Горе наведнете придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, која што треба да биде приложена 
во придружната документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечна и вкупна цена. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот 
ПОВИК. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во среднината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружената до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 14-01-1999 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
14-01-1999 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации"-Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отварањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За подетални информации понудувачите можат да 
контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 
070200332. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
СПОЈНИ И РАЗДЕЛНИ РЕГЛЕТИ ЗА ГЛАВЕН 

РАЗДЕЛНИК 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
1.2.1. Опојни и разделни реглети за главен разделите -
тип Кроне 1&А РШЅ (согласно спецификација 1), 
1.2.2. и придружни материјали (согласно специфика-
ција 2). 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документација. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цена на набавката, 
- рок и место на испорака, односно извршување на• 

набавката, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитет и стандард, 
- производител и негови референци и технички 

можности, 

- други услови (естетски и функционални каракте-
ристики). 
1.5. Рок за доставување на понудите: до 13-01-1999 го-
дина до 10 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

П. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
АД „Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 

Скопје, Сектор за инвестиции, соба број 216, секој ра-
ботен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата Ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитетот; 

- кадровска структура - посочувана на техн<ички лица 
задолжени за контрола на квалитетот. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след 
ната придружна документација: документ за бонитет 
чија содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни 
набавки и доказ дека понудувачот це е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на студот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. ј 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се; фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. ! 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, која треба да биде приложена во 
придружната документација. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од едецификацијата, единечна и вкупна цена. 
3.6. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
понудата или само за еден од двата дела од специфика-
цијата. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број »а отворениот 
повик. , 
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Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 13-01-1999 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 13-01-1999 година, во 10 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, посебно по позиција 1.2.1. и 1.2.2. или заедно за 
двете позиции. 
5.5. Набавувачот изборот може да го изврши посебно 
по позиција 1.2.1. или 1.2.2., или во целина, од еден или 
повеќе понудувачи. 
5.6. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат со Стево Ристовски на тел. 091112003 
или 091 112-003 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при ЗРО ГОБ „М. Пијаде" -
Скопје - Специјална болница за гинекологија и акушер-
ство „Чаир" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98/КС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕ-
ДУВАЧ НА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ НА ОБ-
ЈЕКТОТ:,»ПОРОДЕНИ ЖЕНИ И НОВОРОДЕНО 

' ДЕЦА" 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач е; Специјална болница за гинекологија и 
акушерство „Чаир" - Скопје ул. „Дижонска" бб. 
1.2. Предмет е: Избор на изведувач на подополагачки 
работи. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни, правни и физички лица, реги 
стриранн за ваков вид дејност, чие седиште односно 
живеалиште е во Република Македонија. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во целосност 
со член 16 од Законот за јавни набавки, со; отворен 
повик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Подигање на тендер документација, секој работен 
ден од 9-14 часот. 
2.2. Цена на тендер документацијата е 5000 денари, 
кои треба да се уплатат на следнава жиро сметка 
40)100-603-11560 Даночен број: 4030962188568 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата мора да содржи: : 
- цена во денари (Г.М.) за секоја ставка, како и вкуп-
ната сума, 
- рок на завршување на работите, 
- рок и начин на плаќање, 
- гарантен рок, 
- гаранција за квалитета 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата понудувачот е должен да ја достави 
следната документација: 
4.1. Доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет) ̂  во согласност со член 22 од Законот за јавни 
набавки. 
4.2. Доказ за техничка способно<ст на понудувачот. 
4.3. Доказ дека не е отвор>ен случај или процес на лик-
видација, односно не му се суспендирани деловните ак-
тивности во согласност со Законот. 
4.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка за безбедност - забрана на вршење дејност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ , 
5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран»Ј>з основа 
на член 25,од Законот за јавни набавки став 1, алинеја 2 
и тоа: 
- квалитет, 
- начин на плаќање,- , ,, ; 
- естетски и функционални карактеристики, 
- рок на завршување на работата, 
- технички квалитет. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОБУДИТЕ 
6.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверен и потпишан од одговорно лице. 
6.2. Понудите се доставуваат во согласност со член 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 
6.3. Понудите се доставуваат во архивата на болницата 
секој работен ден од 8-14 часот. 
6.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

7. РОКОВИ 
7.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
7.2. Отворање на понудите ќе виде на 4.01.1999 година, 
во болницата, во присуство на овластени претставници 
на понудувачите во 10 часот. 
7.3. Понудите шпо нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кон не се изработени според тендерска 
документација и според критериумите утврдени во јав-
ниот повик нема да бидат разгледувани. 
Дополнителни информации на тел: 611-033. 

И С П Р А В К А 

Во Отворениот повик бр. 79/98 на ЈП „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, објавен во („Сл. вее• 
ник на РМ" бр. 59/98) во точката 5. Начин и рок на 

доставување и отворање на понудите, алинеја 5 се ме-
нува и гласи: 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 
25 .12.1998 година во 12 часот во салата на трета кат во 
старата зграда на ЈП „Електростопанство на Македо-

нија - Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 9, во присуство 
ни овластени претставници на понудувачите". 

Комисија за јавни набави! 
на ЈП „Електростопанство на Македонија" 



С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1494. Одлука за именување заменици на ми-
нистри 3209 

1495. Одлука за основање на постојани ра-
ботни тела на Собранието на Република 
Македонија. . . . . . : 3209 

14%. Одлука за основање на Анкетна коми-
сија за испитување на јавните набавки 
на министерствата; Владата и Собрани-
ето на Република Македонија 3214 

1497. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Гевгелија. . . 3215 

1498. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Прилеп . . . . 3215 

1499. Одлука за разрешување од функцијата 
судија - поротник на Основниот суд во 
Охрид : . . . . . 3215 

1500. Одлука за определување на услови за 
градба на ново проектираниот региона-
лен пат Р-419, делница Збажди-Локов, 
од км. 23+800 до км. 31+990 и делни-
цата обиколка на Мислодежда, од км 
15+000 до км. 16+540, што ќе се градат 
во општините Луково и Делогожди 3215 

1501. Одлука за определување на услови за 
градба на ТС 35/10 кВ „Оморани" и 35 
кВ далекувод од трафостаница „Омора-
ни" до трафостаница Порцеланова, а ќе 
се гради во општините Велес, Чашка и 
Извор 3215 

1502. Одлука за определување на услови за 
реконструкција на дел од трасата и из-
градба на нова траса на 110 кВ' далеку-
вод од ТС „Скопје-1" до ТС „Теарце", а 
ќе се гради во општините Теарце, Јегу-
новцв, Сарај, Кондово* Ѓорче Петров, 
Шуто Оризари и Чаир 3216 

1503. Одлука за изменување на Одлуката за 
давање согласност за користење на сто-
ков кредит од Република Италија 3216 

1504. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за безбедност и контраразуз-
навање . . . . . . . . ; . 3216 

1505. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за безбедност 
и контраразузнавање . 3216 

1506. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија 3216 

1507. Решение за назначување помошник на 
директорот на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Репу-
блика Македонија 3217 

1508. Решение за назначување заменик на ди-
ректорот на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република 
Македонија 3217 

1509. Решение за назначување советник во 
Владата на Република Македонија . . . . 3217 

1510. Решение за назначување советник во 
Владата на Република Македонија . . . . 3217 

,1511. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Владата на Република 
Македонка 3217 

1512. Решение за назначување потсекретар 
во Владата на Република Македонија . . 3218 

1513. Решение за назначување директор во 
Министерството за внатрешни работи. . 3218 

1514. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за вна-
трешни работи 3218 

1515., Решение за назначување потсекретар 
во Министерството за внатрешни ра-
боти 3218 

1516. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за внатрешни 
работи 3218 

1517. Решение за именување директор на 
Агенцијата за обнова и развој 3218 

1518. Одлука за именување претседател и не-
гов заменик на Изборната комисија на 
Изборната единица број бб во општи-
ните Студеничани, Зелениково и Со-
пиште ~дел 3219 

1519. Одлука на Државната изборна комисија 3219 
1520. Решение на Републичката геодетска 

управа 3219 
1521. Одлука за измена на Одлуката за видот 

на девизите кои се предмет на купување 
и продавање на девизниот пазар 3219 

1522. Одлука за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените 
банки за работа со странство мораат, 
односно можат да го држат на сметките 
во странство од 01.01.1999 до 31.03.1999 
година 3219 

1523. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот и условите на купопродажба на де-
визи меѓу правните лица во Република 
Македонија 3220 

1524. Одлука за ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на денарските 
пласмани на банките во 1-то тримесечје 
од 1999 година 3220 

1525. Одлука за ограничување на обемот и 
динамиката на порастот на денарските 
пласмани на штедилниците во 1-то три-
месечје од 1999 година 3221 

1526. Одлука за дополнување на Одлуката за 
начинот и условите на одобрување 
краткорочни кредити на банките со за-
лог на определени хартии од вредност . . 3221 

1527. Одлука за дополнување на Одлуката за 
спроведување на аукција на благајнички 
записи на Народна банка на Република 
Македонија и аукција на државни хар-
тии јод вредност 3221 

1528. Одлука за дополнување на Одлуката за 
издавање благајнички записи на На-
родна банка на Република Македонија. . 3221 

1529. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за методологијата за утвр-
дување на нето должниците на банките 
и штедилниците ." 3222 

1530. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за единствената тарифа по 
која се наплатуваат надоместоците за 
услугите што ги врши Народна банка па 
Република Македонија 3222 
Исправка на Одлуката на Уставниот суд 
на Република Македонија, У.бр.141/97 и 
146/97 од 18 ноември 1998 година 3222 
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