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

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

Петок, 17 април 15)98 
Скопје 

Број 18 Год. 1ЛУ 

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

492. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонка („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и ^Службен весник на РМ" бр. 63/94) и точка 6 
од Одлуката за прибирање, користење и управување на 
средствата од економската помош од странство на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ" бр. 19/ 
94 и 42/95), Владата на Република Македонка, на сед-
ницата одржана на 6.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД ПОМОШТА НА ЈАПОНИЈА ДОДЕ-
ЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 1998 
ГОДИНА 

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели 
како неповратна помош за поддршка на Платниот би-
ланс на Република Македонија во износ од 500 милиони 
јени, согласно Договорот меѓу владите на Република 
Македонија и Јапонија постигнат со размена на писма 
од 5.03.1998 година се наменети за набавка на суровини, 
репроматеријали, резервни делови и опрема, на крај-
ните корисници се распоредуваат со обврска за вра-
ќање. 

2. Крајните корисници на средствата од точка 1 на 
оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1 од Одлу-
ката за прибирање, користење и управување на сред-
ствата од економската помош од странство на Репу-
блика Македонка да ја уплатуваат денарската против-
вредност на посебната сметка во Министерството за 
развој - Компензиционен фонд од странска помош -
„потсметка јапонска помош". 

3. Крајните корисници на средствата од точка 1 на 
оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензаци-
ониот фонд од странска помош - „потсметка јапонска 
ломот" денарска противвредност на искористените 
јени еднаква на ФОБ цената (Франко-место на утовар). 

4. Рокот за уплата на денарските средства од страна 
на корисниците изнесува: 

- за суровини и репроматеријали 3 месеци по при-
емот на производите во три еднакви тримесечни 
рати; 

- за резервни делови 6 месеци по приемот на произ-
водите во четири еднакви тримесечни рати; 

- за опрема 6 месеци по набавката и соодветен број 
на еднакви тримесечни рати до март 2001 година. 

На вредноста на увезените производи не се пресме-
тува камата. Задолжувањето на корисникот се врши во 
странска валута во која е извршена набавката, а плаќа-
њето на достасаните обврски се врши во денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народната банка 
на Република Македонка на денот на уплатата. 

Во случај на задоцнување на плаќањето на обвр-
ските во утврдените рокови на втасаните обврски или 
неплаќање на обврските се засметува и наплатува каз-
нена камата сметано од првиот ден на стасувањето до 
денот на наплатата во висина на казнената камата про-
пишана со закон. 

Корисникот на кредитот е должен пред започнува-
њето со користење на средствата за набавените суро-

вини и репроматеријали да обезбеди банкарска гаран-
ција во висина на кредитот, а за набавената опрема да 
воспостави заложно право во недвижен имот во висина 
на кредитот. 

5. Увозот на суровини, репроматеријали и опрема се 
ослободува од плаќање на царина и други увозни да-
вачки. 

6. Крајните корисници имаат обврска да го потврдат 
приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по доспе-
аните рати, согласно условите утврдени во точка 3, 4 и 
5 од оваа одлука со потпишување на посебна изјава. 
Условите за користење на средствата на оваа одлука 
поблиску ќе се утврдат со договор за користење на 
кредит со Министерството за развој. 

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

Бр. 23-1024/1 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

493. 
Врз основа на член 55 од Законот за надворешно-тргов-
ско работење („Службен весник на РМ", бр. 31/93, 41/ 
93,78/93 и 30/95) и член 46 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник: на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ЈАГ-

НЕШКО МЕСО ВО 1998 ГОДИНА 

1. Претпријатието што во текот на 1998 година ќе 
извезе и наплати јагнешко месо во земјите надвор од 
Европската Унија, има право на поттикнување на изво-
зот. 

2. Поттикнувањето на извозот од точка 1 на оваа 
одлука ќе се остварува во висина од 20,00 денари по 
килограм жива мера односно по 47,00 денари за еден 
килограм јагнешко месо, под услов откупната цена да 
изнесува најмалку 80,00 денари по еден килограм жива 
мера. 

3. Под извезена стока (јагнешко месо), во шиела на 
точка 1 од оваа одлука, се подразбира стоката што е 
оцаринета и ја преминала царинската линија. 

4. Правото на поттикнување се остварува ако напла-
тата е извршена во девизи што се предмет на купување 
и продажба на девизниот пазар. 

5. Правото на поттикнување на извозот на јагнешко 
месо ќе се остварува за месо кое е произведено во 
Република Македонија. 

6. Барањето за остварување на правото од оваа од-
лука со придружната документација, претпријатијата -
извозници на јагнешко месо го поднесуваат до Народ-
ната банка на Република Македонија. 

7. Народната банка на Република Македонија по 
утврдување на исправноста на барањето за поттикну-
вање, воспоставува налози за исплата до Министер-
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ството за финансии, а во полза на жиро сметката на 
извозникот. 

8. Народната банка на Република Македонија го 
пропишува образецот на барањето за поттикнување на 
извозот, придружната документација, како и упат-
ството за пополнување на образецот. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.01.1998 
година. 

Бр 23-881/1 Претседател на Владата 
30 март 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
494. 

Врз основа на член 4 од Законот за пасиштата 
(^Службен весник на РМ" бр. 3/98) и член 46 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТО-

ПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА 
Член 1 

Се основа Јавно претпријатие за стопанисување со 
пасиштата во државна сопственост (во натамошниот 
текст: Јавно претпријатие за пасишта). 

Член 2 
Јавното претпријатие за пасишта работи под фирма: 

Јавно претпријатие за стопанисување со пасиштата. 
Скратен назив на фирмата гласи: ЈП за пасишта. 
Седиштето на Јавното претпријатие за пасишта е во 

С к о П Ј е ' Член 3 
Основна дејност на Јавното претпријатие за пасишта 

е: 
- управување и одржување на пасиштата, примена 

на агротехнички и агромелиоративни мерки (отстрану-
вање на непожелни растителни видови, заштита од по-
жари и болести и др.); 

- одржување и изградба на инфраструктурни об-
јекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водо-
поила, базени за капење на добитокот и др.); 

- промет на мало со млеко и млечни производи, 
добиточна храна, репроматеријали за корисниците на 
пасиштата и други мешовити стоки; 

- промет на големо со добиток, млеко и млечни 
производи, лековити билки и плодови и други мешо-
вити стоки; 

- вештачко осеменување на овци; 
- инвентаризација на пасиштата; и 
- други дејности утврдени со Статутот. 

Член 4 
Средства за основање на Јавното претпријатие за 

пасишта се средствата од постојните самоуправни инте-
ресни заедници за пасишта. 

Член 5 
За преземените обврски во правниот промет со 

трети лица Јавното претпријатие за пасишта одговара 
со целиот свој имот. 

Член 6 
Организацијата на Јавното претпријатие за пасишта 

ќе се уреди со Статутот. 
Член 7 

Органи на Јавното претпријатие за пасишта се: 
Управниот одбор од 9 члена, Одборот за контрола на 

материјално-финансиското работење од 5 члена и ди-
ректорот. 

Надлежностите, бројот и составот, организацијата и 
работата на органите на Јавното претпријатие за па-
сишта, како и други работи од значење за неговиот 
делокруг ќе се уредат со Статутот. 

Член 8 
Статутот на Јавното претпријатие за пасишта, 

Управниот одбор го донесува во рок од 60 дена од денот 
на влегување во сила на оваа одлука. 

Член 9 
За вршител на должноста директор на Јавното прет-

пријатие за пасишта се именува Симеон Ристоски, шеф 
на Отсекот за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, шумарство и водостопанство - Тетово при Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Вршителот на должноста директор ќе ги врши рабо-
тите за запишување на Јавното претпријатие за па-
сишта во трговскиот регистар, како и други активности 
потребни за отпочнување со работа на претпријатието. 

Член 10 
Правата, обврските, средствата и другиот имот на 

самоуправните интересни заедници за управување и ко-
ристење на пасиштата и утрини и од други претприја-
тија што стопанисуваат со пасишта во државна сопстве-
ност, ги презема Јавното претпријатие за пасишта, врз 
основа на завршен биланс, според пописот што ќе го 
изврши комисија формирана од Владата на Република 
Македонија. 

Работниците на самоуправните интересни заедници 
за управување и користење на пасиштата и работни-
ците од одделенијата за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и отсеците за индивидуално замјоделство 
(центрите - службите за индивидуално земјоделство) 
при Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство кои вртат работи и работни задачи од 
областа на пасиштата ги презема Јавното претпријатие 
за пасишта во согласност со актот за систематизација. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-982/1 Претседател на Владата 
6 април 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковска, с.р. 

495. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонка („Службен весник на РМ" бр. 
35/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обвр-
ските и одговорностите на републичките органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат („Службен весник на РМ" бр. 41/85 и 51/ 
88), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 9.03. 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НЕДВИЖНОСТ ^ 
е 

Член 1 
Недвижниот имот - објект (барака) лоциран на ул. 

„Васил Ѓоргов" ББ - барака бр. 4, со површина од 209 
м2 - сопственост на Република Македонија, се доделува 
на користење на Министерството за култура. 



17 април 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 991 

Член 2 
Недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се 

доделува на користење без надоместок. Со корисникот 
на недвижноста, Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата на Република Македонија да потпише 
договор за условите и начинот на користењето на нед-
вижноста. 

Член 3 
.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-453/1 
9 март 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

496. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ бр. 63/94), и член 18 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи, во поглед на средствата во опш-
тествена сопственост што тие ги користат („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука правото на користење на недвижно-

ста - поранешна училишна зграда на ОУ „Гоце Делчев" 
е. Косел - подрачно училиште - е. Опеница, кое се 
наоѓа во е. Опеница - Охрид, сопственост на Република 
Македонија, се пренесува на Општината Косел. 

Член 2 
Правото на користење на недвижностите од член 1 

од оваа одлука се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Службата за општи и заеднички работи со општина 
Косел да склучи договор за условите и начинот на кори-
стење на објектот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ". 

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

пренесуваат на времено користење на Универзитетот 
„ Свети Климент Охридски" - Битола за извршување на 
функциите на Вишата медицинска школа во Битола. 

Член 2 
Правото на користење на работните простории опи-

шани во член 1 од Одлуката се пренесува без надоме-
сток. 

Член 3 
За начинот на условите на користење на простори-

ите Министерството за здравство и Универзитетот 
„ Свети Климент Охридски" - Битола да склучат дого-
В°Р ' Член 4 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-1070/1 
9 март 1998 година 

Скопје 

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

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на 
Центар за стручно образование, оспособување и развој 
во Битола („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (^Службен весник на СРМ" бр. 38/90" и ^Службен 

весник на РМ"бр. 63/94) Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 30.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОСПОСОБУВАЊЕ И РАЗВОЈ ВО БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Центарот за стручно образование, оспособување и раз-
вој во Битола, што го донесе Управниот одбор на сед-
ницата одржана на 24.02.1998 година. 

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

Број 23-652/1-98 
30 март 1998 година 

Скопје 

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

Бр. 23-757/3 
6 април 1998 година 

Скопје 
497 

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 РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.03.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДГЛ ОД ОБЈЕКТ. 

Член 1 
Работните простории од У-ти кат на Медицинскиот 

центар во Битола со вкупна површина од 2.000 м2 се 

499. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонка, на седницата, одржана на 13.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРНЛ ПЕЈЧИНО-

ВИЌ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ" - Скопје, 
што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одр-
жана на 27.02.1998 година. 

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

Бр. 23-902/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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500. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР АРСОВ" - С. 

ЗРНОВЦИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Тодор Арсов" е. Зрновци, што 
го донесе Училишниот одбор, на седницата, одржана на 
18.03.1998 година. 

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

Бр 23-890/1 Претседател на Владата 
13 април 1998 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
501. Ј 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
^Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ,ДРАГА СТОЈАНОВ-

СКА" С. РАКОТИНЦИ - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Драга Стојановска" е. Рако-
тинци - Скопје, што го донесе Училишниот одбор, на 
седницата, одржана на 20.03.1998 година. 

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

Бр 23-946/1 Претседател на Владата 
13 април 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
502. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата, одржана на 13.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ" с. ЛУКОВО - СТРУШКО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Свети Кирил и Методиј" е. Лу-
ково - Струшко, што го донесе Училишниот одбор, на 
седницата, одржана на 28.02.1996 година. 

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

503. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 13.04.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА, 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ^МАРШАЛ ТИТО" -

ЛАБУНИШТА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Маршал Тито" - Лабуништа, 
што го донесе Училишниот одбор, на седницата, одр-
жана на 29.02.1996 година. 

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

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

Бр. 23-702/1 
13 април 1998 година 

Скопје 
504 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на РМ" бр. 36/90 и 62/92) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Во Одлуката за намалување на цената на становите 
во општествена сопственост („Сл. весник на РМ" бр. 
68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 
36/94, 66/94,18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97 
и 68/97) во членот 4 зборовите „31 март 1998 година" се 
заменуваат со зборовите, „30 јуни 1998 година". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1021/1 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

Бр. 23-927/1 
13 април 1998 година 

Скопје 

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

505. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Б Н И Б 
ЗА ИМБНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЦЕЛЕ - ДОЛНА САК-

СОНИЈА, СР ГЕРМАНИЈА 

1. Владата на Република Македонија за почесен 
Конзул на Република Македонија во Целе - Долна Сак-
сонија, СР Германија, го именува 

- Јирген Шталхут, директор на Тескшса! ТекШе 
Тгаде - Целе 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

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

Бр. 17-1034/2 
6 април 1998 година 

Скопје 
506. 

Врз основа на член 69 од Законот за локалната само-
управа („Службен весник на РМ", бр. 52/95) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ", бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.04.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 6 
ОД ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ТЕ-

ТОВО БР. 08-771/3 од 30.12.1997 ГОДИНА 

1. Со ова решение се запира од извршување членот 6 
од Одлуката за основање на инспекциска служба за 
вршење на инспекциски надзор од надлежност на опш-
тината во областа на патниот сообраќај, јавните па-
тишта и комуналните дејности на подрачјето на општи-
ната Тетово бр. 08-771/3, донесена од Советот на опш-
тината Тетово на седницата одржана на 29.12.1997 го-
дина и објавена во „ Службениот гласник на општина 
Тетово'бр. 9 од 30.12.1997 година. 

2. Владата на Република Македонија, во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене 
постапка пред Уставниот суд на Република Македонија 
за оценување на уставноста и законитоста на наведе-
ниот член од Одлуката. 

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

Бр. 23-894/1 
6 април 1998 година 

Скопје 

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

општина, број на поседовен лист, катастарска опш-
тина, место викано, број на катастарска парцела, повр-
шина во хектари, планирани количини во килограми, 
тип на тутун, производен регион место за печат и пот-
пис на овластено лице на подрачната единица." 

На втората страна од картонот е отпечатена табела 
која ги содржи следните податоци: 

- откупувач, број на договорот, катастарска пар-
цела, тип на тутунот, сиракови, договорена количина и 
заверува откупувачот со место за печат и потпис. 

Член 3 
Образецот на картонот за производство на тутун е 

составен дел на овој правилник. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

507. 
Врз основа на член 10-а од Законот за тутун („Сл. 

весник на РМ" бр. 69/96 и 15/98), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА КАРТО-

НОТ З А ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

образецот на картонот за производство на тутун. 
Член 2 

Картонот за производство на тутун има две страни. 
Првата страна ги содржи следните податоци: 

- горе на левата страна на картонот се отпечатува 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - надлежна единица деловоден број дата и ме-
сто; 

- во средината се отпечатува називот на картонот 
^Картон за производство на тутун за реколта _ година"; 

-под називот на картонот се запишуваат податоците за 
производителот „име и презиме, место на живеење, 
град, улица и број односно село, единствен матичен 
број на граѓанинот, број на личната карта и органот кој 
ја издал;" 

- под податоците за производителот е отпечатена 
табела во која се содржани податоците за „реден број, 

508. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 7/97), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 02.04.1998 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На „Тутунска Банка" А.Д. - Скопје се дава одо-

брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
шеста емисија на акции во износ од 293.800.000 денари. 

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

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

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

Претседател на Комисијата, 
д-р Владимир Кандиран, с.р. Број 01-46/1 

6 април 1998 година 
Скопје 

509. 
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 Дреново - Опш-
тина Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Број 09-1119/1 
8 април 1998 година 

Скопје 

Директор, 
дшд.геод.инж. Димитар Џонов, с.р. 

510. 
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 Петрино - Опш-
тина Ресен. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Број 09-1118/1 
8 април 1998 година 

Скопје 
Директор, 

дипл.геод.инж. Димитар Џонов, с.р. 
511. 

Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 
на член 89 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, на седницата одржана на 23 фе-
вруари 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
т 
Бранислава Бојчин, самостоен советник, се именува 

во звање советник на Судот сметано од 1 март 1998 
година. 

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

Су. бр. 82/98 
26 февруари 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Република Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

512. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 1 
април 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Член 13 од Општите услови за испорака на елек-

трична енергија („Службен весник на СРМ" бр. 38/84); 
б) Член 14 точка 10 и член 18 став 1 во делот „рок на 

плаќање" и член 18 став 2 од Правилникот за постап-
ката, начинот и условите за приклучување на новите 
потрошувачи и зголемување моќноста на постојните 
потрошувачи, донесен од Работничкиот совет на ЈП 
Електростопанство на Македонија" на 27 мај 1991 го-
дина; 

в) Одлуката за определување на висината на надоме-
стокот на трошоците што му се предизвикани на ЈП 
Електростопанство на Македонија", Скопје со при-
клучување на трошената на новите потрошувачи, од-
носно со зголемување на приклучната моќност на по-
стојните потрошувачи, донесена од Управниот одбор 
на ЈП Електростопанство на Македонија" на седни-
цата од 28 декември 1995 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У.бр. 115/% од 18 февруари 1998 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот и со закон. 

4. На подготвителната седница и на седницата Судот 
утврди дека во член 9 од Општите услови за испорака 
на електрична енергија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/84) за приклучување на електроенергетските по-
стројки и инсталации на новите потрошувачи на елек-
троенергетски постројки на испорачувачот како и за 
зголемување на од порано одобрената и користена мо-
ќност и потрошувачка на електрична енергија, потро-
шувачите се должни од испорачувачот да добијат елек-
троенергетска согласност, а според член 11, испорачу-
вачот е должен да даде електроенергетска согласност 
во рок од 30 дена сметано од денот на поднесување на 
барањето. ' 

Според член 13 од Општите услови решението за 
електроенергетската согласност треба да ја содржи и 
висината на трошоците што му се предизвикани на 
испорачувачот на електрична енергија со приклучу-
вање на трошилата на новите потрошувачи, односно со 
зголемување на приклучната моќност на постојните по-
трошувачи, а во согласност со закон, и самоуправните 
општи акти на ЈП Електростопанство на Македонка" 
што ја регулираат оваа материја. 

Понатаму, Судот утврди дека во член 14 точка 10 и 
член 18 став 1 во делот „рок за плаќање" и во став 2 на 
член 18 од Правилникот за постапката и начинот и 
условите за приклучување на новите потрошувачи и 
зголемување на моќноста на постојните потрошувачи, 
донесен од Работничкиот совет на ЈП „Електростопан-
ство на Македонка" на 27 мај 1991 година во решени-
ето за добивање енергетска согласност и во договорот 
за пристапување се предвидува надомест за приклучу-
вање на новите потрошувачи за зголемена моќност и 
начинот на плаќање. 

Судот, понатаму утврди дека иако оспорената од-
лука носи назив Одлука за определување на висината на 
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надоместокот на трошоците игго му се предизвикани на 
ЈП Електростопанство на Македонија", со приклучу-
вање на трошила за новите потрошувачи односно со 
зголемување на приклучната моќност на постојните по-
трошувачи, всушност со неа преку електроенергет-
ската согласност се прибавуваат средства за изградба 
на нови извори како и проширување, реконструирани, 
модернизација и одржување на енергетскиот систем. 

Така, со одлуката е предвидено дека висината на 
надоместокот за приклучување на 1 к^ едновремен 
ангажирана моќност на дистрибутивната мрежа зависи 
од местото на приклучување и од неговото напонско 
ниво и се определува: на ТС-110/Х од 10,20 или Зткв 
ќелија цената изнесува 1260,00 денари на тв 35/10 од 10 
кв ќелија изнесува 1260,00 денари, на 10 кв мрежа 
2069,00 денари на 0,4 кв осигурачи со 10(20)Л),4 кв е 
4492,00 денари и на 0,4 кв мрежа е 7584,00 денари. 
Понатаму, се утврдува надоместок за потрошувачите 
на низок напон од категоријата домаќинства; останата 
потрошувачка, промена на категоријата потрошувачка 
од станбен во деловен простор, промена на броило ед-
ноцифрено во троцифрено како и ослободувањето од 
надоместокот на определена категорија потрошувачи. 

5. Според член 37 од Законот за енергетика ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 41/87, 41/88 и 42/88 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 15/93, 13/94 и 15/ 
94) кој важел во време на донесување на оспорените 
акти, односите меѓу испорачателот и корисникот на 
енергија се уредуваат со општите услови за испорака на 
соодветен вид енергија, тарифните системи за одделни 
видови енергија и со други општи акти на организаци-
ите од областа на енергетиката и на самоуправната 
интересна заедница за енергетика на Македонија, во 
согласност со овој закон. Согласно член 38 став 1 од 
Законот, со општите услови за испорака на соодветен 
вид енергија поблиску се определуваат условите и начи-
нот на испорака на меѓусебните права, обврски и одго-
ворности на испорачателот и корисникот. 

Согласно член 26 од Законот за енергетика ^Служ-
бен весник на РМ" бр. 47/97 кој влезе во сила на 27 
септември 1997 година) производителите и испорачате-
лите на енергија се должни на корисниците да им обез-
бедат енергија во согласност со енергетскиот биланс, 
меѓусебните договори и општите услови за соодветниот 
вид енергија, а согласно член 27, пак, од Законот испо-
рачателот е должен да обезбеди непречено функциони-
рање на енергетскиот систем до мерното место на кое 
се мери енергијата. Според член 41 од Законот секое 
правно и физичко лице и граѓанин кој се приклучува на 
енергетскиот систем е должен да прибави електроенер-
гетска согласност од испорачателот на соодветниот вид 
енергија. Електроенергетската согласност е должен да 
ја прибави и корисник на енергија кој ја зголемува по-
трошувачката на енергија и ангажираната моќност за 
повеќе од 10% од утврдените со енергетската соглас-
ност. Енергетската согласност од став 1 на овој член се 
издава по претходно издадено решение за услови за 
градба и заверен проект за градба од надлежното мини-
стерство за работите на урбанизмот и градежништво. 

Според член 42 став 1 од Законот, испорачателот на 
енергија е должен во рок од 15 дена од поднесување на 
барањето за енергетска согласност да издаде решение 
за енергетска согласност согласно со техничките, енер-
гетските и економските услови. 

Во член 72 став 1 од Законот, одлуките за општите 
услови за испорака на електрична енергија од член 37 
на овој закон ќе се донесат во рок од 9 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. До донесување на 
прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат 
општите услови за испорака на електрична енергија. 

Од изнесените законски одредби како и оние кои 
важеа во време на донесување на оспорените акти така 

и во новите одредби од Законот за енергетика произле-
гува дека секој корисник на енергија кој сака да се 
приклучи на енергетскиот систем мора претходно да 
добие електроенергетска согласност. Притоа, во Зако-
нот давањето на електроенергетската согласност не е 
условено со плаќање на одреден надоместок, туку испо-
рачателот на енергија е должен во рок од 15 дена по 
поднесувањето на барањето да издаде таква согласност 
под услов ако објектите кои треба да бидат приклучени 
ги исполнуваат условите утврдени со прописите за тех-
ничките нормативи за соодветниот вид енергија. 

Со оглед на тоа што во цитираните одредби од Зако-
нот не е предвидено енергетската согласност да се из-
дава по претходно обезбедени средства од корисникот 
за изградба на нови електроенергетски системи како и 
за нивно модернизирање, надградба и одржување, Су-
дот оцени дека означените акти не се во согласност со 
означените законски одредби. 

Исто така, со оглед на тоа што според оценката на 
Судот прибирањето на средства за издавање на енергет-
ска согласност, всушност претставува здружување на 
средства за проширување на материјалната основа на 
ЈП Електростопанство на Македонија", а во Уставот 
на Република Македонија не е предвидена можност за 
вакво здружување на средства за стопанските субјекти, 
Судот оцени дека и од овој аспект означените акти не (ре 
во согласност со Уставот на Република Македонија. 

Притоа, доколку, пак, при приклучувањето на но-
вите корисници кон електроенергетскиот систем испо-
рачувачот има реални трошоци за приклучување како 
што се за излегување на стручното лице на местото на 
приклучување, трошоци за возилото и други матери-
јални трошоци, не претставува пречка истите да ги 
предвиди со посебен акт. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 115/96 „ 
21 јануари 1998 година х г Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков,с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

О С Н О В Е Н СУД С К О П Ј Е I - С К О П Ј Е 
Пред овој суд се води извршна постапка против 

должникот Џемаил Асани од Скопје, со последно 
познато живеалиште на ул."Стојна Стефкова" бр. 130, 
а за сметка на доверителот Зоран Лазаревки од 
Скопје, ул.Ѓорѓи Сугаре" бр. 2/1-29.Предмет на спорот 
е наплата на договор за заем од 35.000,00 ДЕМ, преку 
продажба на заложената надвижност - стан во Скопје, 
на ул."Павле Илиќ" бр. 19/1-3 од 75,96 м2. 

Биејќи тужениот е во стрнство, со непозната 
адреса на живеење судот за привремен застапник на 
должникот го постави Стево Меновски, адвокат од 
Скопје. Привремениот застапник ќе го застапува 
должникот се додека тој или полномошникот не се 
појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И.бр.5038/97. 
(6540) 



Стр. 996 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 април 1998 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е 
постаопка од страна на АД "Меркез" од Скопје, 
против Комерцијална банка АД - Скопје, заведена под 
Р.бр. 13/98 за амортизација на изгубени акции изда-
дени од Комерцијална банка АД - Скопје и тоа обиени 
акции под број А001635 и А000919. 

Се моли секој кој знае нешто за изгубените акции, 
кој кого се наоѓаат Или ќе ги најдат за тоа да известат 
судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. 
Во спротивно, акциите ќе бидат амортизирани-
понииггени. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 13/98. 
(6570) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
I-

Пред овој суд се^води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Мрчковски Кирил и други од е. 
Горњани од Скопје, Аротив тужениот Мрчковски 
Петар од е. Горњани, Скопје, сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави пре^ Основниот 
суд Скопје П - Скопје всгрок од 15 дена од објавува-
њето на огласот, да достави своја адреса или постави 
полномошник.Во спротивно, судот ќе му определи 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во постапката. # 

Од Основниот суд Скопј^Ц-Скопје, Ш.бр. 841/98. 
(6629) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Фатмире Зекири од 
Скопје, против тужениот На&р Зекири од Скопје, со 
непозната адреса на живеење. -

Се повикува тужениот Неџи Зекири во рок од 30 
дена од објавувањето на судскиот оглас да се јави во 
овој суд или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна точна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 
суд ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,У.П. бр. 765/98. 
(6582) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет на овој суд П.бр. 2064/97 по 

тужбата на тужителите Бињош Бајрам и Бињош 
Салиха од е. Црквино против тужениот Бинјаш Ислам 
од е. Црквино, за утврдување на постоење на 
договорен однос. Вредност на спорот 9.900,00 денари. 
За Привремен застапник на тужениот Бинјаш Ислам, 
сега со непозната адреса на живеење и престојување 
во Турција, се поставува Никола Димовски, стручен 
соработник во овој суд, согласно чл. 84, став 2, точка 
4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужениот 
или неговиот полномошник не ќе се појави пред 
судот, односно.додека Органот за старателство не го 
извести судот дека назначил старател. ^ 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.'2064/97. (6830) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужбата на тужител ката Илјази родена Селими 

Се повикува тужената Зеќири Хајредин Земрија 
од Ростивар, сега со непозната адреса во Берлин - Р. 
Германија да се јави во Основниот суд во Гостивар 
или постави свој полномошник, кој ќе ја застапува по 
предметот П.бр. 1140/97, во кој е тужена од страна на 
тужителот Зеќири Џемил од с. Форино. 

Двколку не се јави или не постави свој полде-
мошник во постапката ќе ја застапува Душ&ца 
Димитреска - стручен соработник при Основниот суд 
во Гостивар, се до правосилното окончувањеќа 
спорот. ^ 

Од Основнио^суд во Гостивар,П.бр. 1140/97.(7017) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води 
граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Мишески Ратко, е. Тумчевипгге - Гости-
варско, против тужената Мишеска Људмила родена 
Козак со непозната адреса. Вредност на спорот 
Неопределена. 

На тужената Митеска Људмила родена Козак, а 
сега со непозната адреса на престојувалиште и 
живеалиште во странство и се поставува привремен 
застапник лицето Димитриеска Душица, дипломиран 
правник од Гостивар, вработена во Основниот суд во 
Гостивар, како стручен соработник, која ќе ги 
застапува интересите на тужената додека таа или 
нејзиниот полномошник или застапник не се појават 
пред судот односно се додека органот за старателство 
не и постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 12/98. (7018) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 
утврдување сопственост, вредност 70,00 денари, по 
тужбата на тужителот Јанко Скандев од Кавадарци, 
ул. "Браќа Џунови" бр. 45, против тужените Никола 
Димитрија Јанчев и Сгопјче Димитрија Стојков, 
двајцата од Кавадарци, ул."Ќиро Спанџов" бр. 50, од 
кои тужениот Стојче Димитрија Стојков е со 
непознато живеалиште. 

На тужениот Стојче Димитра а С Т О Ј К О В судот му 
го назначи за привремен застапник, адвокатот Маза 
Китанова од Кавадарци, која ќе ги застапува 
интересите на тужениот. 

Се повикува тужениот Стојче Димитрија Стојков 
да се јави во судот лично, или преку полномошник во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во 
спротивно, истиот се предупредува дека назначениот 
привремен застапник ќе го застапува во постапката се 
додека тој или неговиот полномошник не се По јават 
пред судот, односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 330/95.(6833) 



17 април 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 997 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 
Пред Основниот суд во Неготино се води 

граѓански предмет за развод на брак по тужбата на 
тужител ката Андонова Гордана од Неготино, ул. 
"Вида Џекова" бр. 26, против тужениот Андов Ни-
кола со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот е со непознато место на живе-
ење за привремен застапник му се определува адво-
катот Никола Крстев од Неготино, кој ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се појават пред судот 
односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Неготино,П.бр.252/97.(6572) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево се води граѓанска 

постапка за утврдување право на сопственост на 
недвижен имот по основ на договор за купопродажба 
по тужбата на тужителот Али Салиу од е. Д. Дол-
Кичево преку својот полномошник, адвокатот ВеЈсел 
Јашари од Кичево, против тужените Алема Рушити од 
Кичево, ул."Прилепска' бр. 67, Шефкет Рушити од 
Кичево со истата адреса и Шефкије Рушити од 
Куманово, ул."У жичка" бр. 1. 

Вредност на спорот неопределена. 
Од Вратените покани и извистието од ОВР -

Кичево бр. 2610-6-207 од 10.П.1998 година видно е дека 
лицето Рушити Шефкет сега е на привремена работа 
во Италија со непозната адреса на живеење и 
престојување. 

На тужениот Рушити Шефкет му се поставува 
привремен застапник од редот на адвокатите во 
Кичево и тоа адвокатот Гале Шошолски од Кичево, 
кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека 
не му се постави друг застапник, односно не се појави 
пред судот се до правосилното завршување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Кичево, П.бр. 875/97. (6571) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд се води постапка за иселување од 

стан по тужбата на тужителот РМ-Министерство за 
одбрана - Скопје, против тужениот Шабан Аднан од 
Куманово. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или определи негов полномошник. Во 
спротивно, на истиот му се определува за привремен 
застапник стручниот соработник во Основниот суд 
Куманово - Спасовски Савре, кој ќе го застапува и ќе 
ги преземе сите дејствија во постапката се додека 
тужениот или неговиот полномошник не се појават во 
судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1575/97. 
(6673) 

Пред Основниот суд во Куманово поведена е 
постапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Валентина Крстиќ, мом. Величевска од Кума-
ново, ул."Козјачка" 1, против тужениот Станче 
Крстиќ од е. Табановце. 

Со оглед дека тужениот Станче Крстиќ од 
Табановце, се враќаат покани со констатација дека е 
одселен во Врање, СРЈ, и за истиот на тужител ката не 
и е позната адресата, се повикува тужениот да се јави 

во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" во Основниот суд во 
Куманово или да постави свој полномошник. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, за 
привремен застапник ќе му биде поставен Савре 
Спасовски, стручен соработник во овој суд кој ќе го 
застапува се до правосилното окончување на овој 
спор, односно се додека тој или негов полномошник 
не ќе се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, УП П.бр.2380/97. 
(6829) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред Овој суд во тек е постапка за воспос-

тавување службен пат по тужбата на тужителот 
Владе Стефановски од е. Д.Б.Црква, против тужените 
Невена Ангеловска од е. Д.Б.Црква и други од истото 
село. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Здравко Танасов 
Крушаровски и Тоде Нанчо Ѓорѓиевски, двајцата со 
непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот 
да му достават точна адреса или да одредат СВОЈ 

полномошник. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе им постави привремен застапник, КОЈ ќе 
ги застапува нивните права и интереси се до 
окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 178/96. (6831) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за утврдување на 

сопственост по тужбата на тужителот Михајло 
Трпковски од Тетово, ул."М.Тито" бр. 37/16, против 
Роса вдовица Јованова Војновска, Гора Боева 
Јовановска и Коста Петров Јовановиќ сите од Тетово, 
ул."Истра" бр. 39, сега сите во странство со непознати 
адреси. Вредност на спорот 50.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се 
јават пред судот или во истиот рок овластат свој 
полномошник во земјата, дококу тоа не го сторат 
судот ќе им постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за нивните интереси до правосилното окон-
чување на спорот преку Центарот за социјални работи 
во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.357/97. (6537) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Халили Наим од е. Глоѓи, 
против Халили, родена Бруцк Клаус Инес од Гер-
манија, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави пред судот, 
достави точна адреса или одреди СВОЈ полно-мошник 
кој ќе ја застапува пред судот во постапката по ОВОЈ 

предмет. Во спротивно, доколку во определениот рок 
не се јави пред судот или не одреди СВОЈ полномошник, 
судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара одредување на 
привремен старател кој ќе се грижи за нејзините 
права и интерен до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.404/98. (6538) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопр за 
развод на брак по тужбата на Снежана Лубије од е. 
Јегуновце - Тетово, против Саид Лубије од Држава 
Јордан град Аман. 
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Се повикува тужениот Саид Абдула Луби]е од град 
Аман, држава Јордан, а поранешен жител на град 
Скопје, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или да 
одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот 
за Социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува до правосил-
ното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.322/98. (6539) 

Прерд овој суд води процес Дураки Арифе од 
Тетово, ул."Радован Цониќ" бр 12. против Дураки 
Шабан од Тетово, ул."Радован Цониќ" бр. 102, а сега 
со непозната адреса во Хрватска. Се повикува 
тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да се јави во судот или постави СВОЈ застапник. 
По истекот на овој рок ќе му биде поставен 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1560/97 (6685) 

Пред ОВОЈ суд води процес по тужбата на тужи-
телот Јусуфи Зија од е. Доброште, против Јусуфи 
Емин и Сабедин и други . Тужените Сабедин и Емин 
кои се од е. Доброште, Тетовско, сега се наоѓаат со 
непозната адреса во странство па истите се повику-
ваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
да се јави во судот или постават свој застапник. Во 
спротивно, ќе им биде поставен привремен старател 
ко] ќе го води процесот во нивно име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1541/94. (6724) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителите 
Мустафи Алириза и Мустафи Адем и двајцата од е. 
Џепчиште, против тужениот Начоски Богомир Стој-
анчо, ул."Петар Ацев" зграда бр. 27, влез 2, ст. бр. 3, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од 
об]авувњето на огласот, да се јави пред судот достави 
точната адреса или одреди СВОЈ полномошник, КОЈ ќе 
го застапува пред судот. Во спротивно, по истекот на 
овој рок судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поста-
вување на привремен старател КОЈ ќе се грижи за 
неговите права и интереси до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1544/97. (6725) 

Пред овој суд во тек е постака за збогатување без 
основ, а по тужбата на тужителот Милошевски 
Атанас од е. Одри, против тужениот Милошевски 
Благоја и Милошевски Љубомир и двајцата од Одри, а 
сега со непозната адреса во САД. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, да се 
]ават или да овластат свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе им одреди преку Центарот за 
социјални работи - Тетово, привремен старател кој ќе 
се грижи за нивните права и интереси до право-
силното окончуѕање на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр.359/98. (6726) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за смеќавање на 
владение по тужбата на тужителот Абдиу Ирмије од 
е. Боговиње, против Абдулаи Енвер од е. Боговиње. 
Вредност 80.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Абдулаи Енвер од е. 
Боговиње да во рок од 30 дена да се јави во Основниот 

суд во Тетово. Доколку во ОВОЈ рок не се јави и не 
одреди свој поплпомошник, судот ќе му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1333/97. (6832) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
утврдување смртта на лицето Асани Таипи Мидаим од 
е. Камењане, по предлог на предлагачот Асани 
Изудин од е. Камењане. 

Се повикува лицето Асани Таипи Мидаим од е. 
Камењане или секој друг што знае за неговиот живот 
да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 
дена по објавување на огласот. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен старател и доказите со кои 
располага ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.101/98. (7012) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за докажување на смртта на лицето Шабани Шабан 
Сулејман од е. Боговиње по предлог на предлагачот 
Шабани Веап од е. Боговиње. 

Се повикува лицето Шабани Шабан Сулејман од 
е. Боговиње или секој друг што знае за неговиот 
живот да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, 
судот на лицето Шабани Шабан Сулејман ќе му 
постави привремен старател и со доказите со кои 
располага ќе ја утврди неговата смрт. 

Од основниот суд во Тетово, Р.бр. 149/98. (7013) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за утврдување на смртта на лицето Шахини Адвије 
поранешна од е. Стримница по предлог на пред-
лагачот Рустеми Џуадет од е. Стримница. 

Се повикува лицето Шахини Адвије од е. 
Стримница - Тетовско да се јави пред Основниот суд 
во Тетово или секој друг што знае за нејзиниот живот 
во рок од 30 дена по објавување на огласот. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 122/98. (7014) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Шереф 
Каили од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 35, против 
тужената Лемаре Марие Лоуисон од Р.Франција со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената да во рок од 30 дена по 
објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да 
се јави во Основниот суд во Тетово, или, пак, постави 
полномошник КОЈ ќе ги штити нејзините интереси и 
права. Во спротинво, судот по службена должност 
преку Центарот за социјални работи ќе постави 
привремен старател КОЈ ќе ги штити нејзините права и 
интереси се до правосилното окончување на спорот. 

Од Основндиот суд во Тетово, П./бр.436/98. (7015) 

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

за развод на брак по тужбата на тужител ката 
Петрунка Стојанова од Штип, ул."Сремски Фронт" бр. 
23/13 - Штип, со привремен престој во Австралија, 
преку полномошникот Маруша Митровска, адвокат 
од Скопје, против тужениот Станимир Стојанов, со 
непозната адреса во Австралија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави на овој суд и да 
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достави точна адреса или даопредели СВОЈ застаспник 
или полномошник. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
застапник по службена должност, кој ќе ги застапува 
неговите интереси до завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1192/97. (6834) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ЛП 
бр. 2/98 го запиша следното: Се запишува во судскиот 
регистар на политичките партии, под Рег бр. 85 Поли-
тичката партија ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА АЛ-
БАНЦИТЕ во Скопје, ул. „Фуштанска" бр. 112а, која 
ја застапува нејзиниот претседател Џемаил Идризи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6815) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 404/98, на регистарска влошка бр. 1-67369-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Тровското претпријатие на големо и мало „ А-
СТРА - КО" експорт-импорт , ул. „Рузвелтова" бр.6/ 
40 Скопје. 

Фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„АСТРА - КО" експорт-импорт, ул. „Рузвелтова" 
бр.6/40, Скопје. 

Во иднина со ново седиште ќе гласи: Трговско 
претпријатие на големо и мало „АСТРА - КО" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „Рузвелтова" бр.З, Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
404/98. (2662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 268/98, на регистарска влошка бр. 1-36-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и директор на Градежното трговско претпријатие 
„СИМПЕКС" увоз-извоз ц.о. ул. „Девол" бр. 3, Ско-
пје. 

Од претпријатието истапува Симоновски ИлиЈа. 
Се брише Симоновски Илија, а се запишува Симо-

новска Љупка новиот директор. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

268/98. (2663) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7277/97, на регистарска влошка бр.1-66891-0-
0-0, ја запиша во судскиот^ регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, проширување на дејност и про-
мена на лице на Претпријатието за производство, 
трговија и услуги „ЛИДЕЈА" д.о.о. експорт-импорт 
ул. бутелска", бр.3/15, Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за производство, трговија, 
услуги и инженеринг „ПЕМАК" д.о.о. ул. караев-
ска", бр. 17, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Душко Васиље-
виќ, а истапува Лида Секуловска. 

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

Се брише Секуловска Лида, а се запишува Васиље-
виќ Душко. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скоше, Срег. бр. 
7277/97. (2664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7228/97, на регистарска влошка бр. 1-25139-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште и основач на Претпријатието за производ-
ство и промет „ИГ-РИ КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Руњан-
ска" бр. 16, Скопје. 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатието 
за производство и промет „ИГ-РИ КОМЕРЦ" д.о.о. 
ул. „Павле Илиќ" 15/2-1 Скопје во иднина се менува и 
ќе гласи: 

Претпријатие за градежништво, инженеринг, услу-
ги во промет и трговија „ИГ-РИ ИНЖЕНЕРИНГ" 
д.о.о. ул. „Радњанска" бр 16, Скопје. 

На ден 18.12.1997 год. во претпријатието пристапил 
Ѓорѓија Ѓорѓиоски. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7228/97. (2666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 113/98, на регистарска влошка бр 6-
02001380, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
Трговецот поединец Насир Мухамет Ракипи, таксист 
„СОФРА" т.п., е. Пршовце, општина Теарце. 

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

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврските одговар со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
113/98. (2530) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.769/97 од 10.Х1.1997 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУТ "Хид-
ромаг" увоз-извоз од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 23/П-2. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевсќа, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје,ул."Јане Сандански"бр.50-3/4, телефон 417-130. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.У.1998 година, во 10,50 часот, во 
барака бр. 4,соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6551) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1421/96 од 01.IX. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТПГМ "Санекс 
- пром" од е. Љубин - Скопје, и жиро сметка бр. 
40120-601-284482. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
ЗекириЈа, судија при ОВОЈ суд. 

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 



Стр. 1000 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 април 1998 

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.У.1998 година, во 8,55 часот, во 
соба броЈ 59 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6554) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решението на ОВОЈ суд Ст.бр. 62/96 од 06.1У1998 го-
дина се поведува постапка за присилно порамнување 
во стечај над должникот Т.Ф.. "Скутекс" од е. Скуд-
риње со предлог: должникот утврдените побарувања 
на доверителите да ги исплати во висина од 50% за 
една година, а времето да тече од денот на заклучу-
вањето на присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
пред должникот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према Т.Ф. "Скутекс" од е. Скудриње, во стечај 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
и за порамнување се определува за 15.У1998 година во 
11,30 часот, сала број П на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6555) 

Основниот суд Скопје П - СконЈе објавува дека со 
решението П. Ст.бр. 653/96 од 25.П.1998 година се 
заклучува стечајната постапка над стечајниот долж-
ник Производно трговско претпријатие на големо и 
мало "Пиколо" увоз-извоз - Скопје, ул."Смилевска* 
б р . 2 и б р о Ј на жиро сметка 40100-601-203731. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - СкопЈе. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6568) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1757/97 од 13.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Пет 
Порт" од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-1. 

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

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје,ул."АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлаг ање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
сс закажува на 28.1У.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6583) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
152/97 од 30.Ш.1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над 
стечајниот должник ПП "Инекс-Комерц" - Неготино, 
ум."Даме Груев" бр. 41. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6573) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува декр со 
решението Ст.бр. 164/97 од 21.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП "Ели" од 
Неготино, ул. "Кирил и Методи" бр. 3. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јованка Нацева од 
Неготино,ул."Димче Мирчев" бр.32. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.У.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 23 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (6574) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.170/98 од 23.111.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "ГИЦ" Производно 
услужно и трговско претпријатие од Куманово, ул. 
"Тоде М ен дол" бр. 16. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Петринска Хилда 
од Куманово,ул."БаЈрам Шабани" бр.98, телефон 31-, 
654. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21. V. 1998 година, во 9 часот, во соба 
броЈ 17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (6575) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шението Ст.бр.69/98 од 25.11.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Корнекс" од 
Куманово, ул. "Ш МУБ" бб. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Петринска Хилда 
од Куманово,ул."Бајрам Шабани" бр.98, телефон 31-
654. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.У1998 година, во 9,15 часот, во 
соба број 17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (6577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1603/97 од 18.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП "МС-
Промет" ДОО од Скопје, ул. "Загребачка" бр. 46. 
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За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 8.V. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.460/96 од 13.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"Серво Михаљ" ДОО од Скопје, ул. "Беласица" бр.4. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 526-250. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.У.1998 година, во 8,25 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6590). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1553/97 од 17.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Библ-маг" 
ПТП од Скопје, ул. "Жданец" бр. 21-а. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.1У.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1755/97 од 13.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Л У Т "ЕУРО 
СТИЛ 96" од Скопје, ул. "Хашка" бр. 2-а. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.1У.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6593) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.2169/97 од 16.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПУТП 
" З Е Љ А " експорт-импорт Д О О од Скопје, ул. "Јане 
Сандански" бр. 63/44, со жиро семтка 40100-601-
323165. 

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

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје,ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.1У.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.767/96 од 9.ХП.1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТТП "ЕКО 
М А К К " од Скопје, ул. "Беџих Сметана" бр. 2 и жиро 
сметка 40120-601-365024. 

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

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски 
од Скопје,ул."Црвена Армија" бр.10/1-2, телефон 339-
610. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.У.1998 година, во 12 часот, во соба 
броЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6628) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1171/97 од 23.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Јоц-Комерц" ДОО 
од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 125/14, со жиро 
сметка 40100-601-53323. 

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

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

Се повикуваат доверителите на ѕтечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.У1998 година, во 11 часот, зо соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6633) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр. 1084/96 од 29.Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Динара-Комерц" експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Натанаил Кучевишки" бр. 25-а, со жиро сметка 
40100-601-156959. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски 
од СкопЈе,ул."Лисец" бр.23, телефон 424-954. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 10.VI. 1998 година, во 11,30 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6714) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
449/96 од 16.1У1997 година над ПП "Вест Б" - Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6727) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
714/96 од 31.Ш.1998 година над ПП "СС Пеопле" -
Битола отвори стечајна постапка но не Ја спроведе и 
Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6728) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
652/96 од 31.Ш.1998 година над ПП "Бардим" - Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6729) 
Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 

274/97 од 25.Ш.1998 година над ПП "Точак" - Битола . 
ул. "12 Кладенци" бр.11, отвори стечајна постапка но 
не Ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6730) 

Основниот суд вб Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.261/97 од 8.ХИ.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУ "Вента Ком" 
од е. Мала Речица. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.У.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба броЈ 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (6731) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.260/97 од 8.ХП.1997л година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПГУТП "Пирамида" 
од е. Камењане. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.У1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (6732) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.328/96 од 20.V. 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатие за произ-
водство, трговија, тртанспорт и услуги "Билјана трејд-
96" ДОО експорт-импорт од е. Зубовце - Гостивар. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 25. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 14.У.1998 година, во 10,45 часот, во 
сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6733) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр.32/96 од 06.1У.1998 година се поведе 
постапка за присилно порманување во стечај над 
должникот ТУП "Индира Пром" увоз-извоз, ЦО од 
Гостивар, со предлог: должникот утврдените поба-
рувања на доверителите да ги исплати во висина од 
50% за една година, а времето да тече од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
према должникот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот 
совет на овој суд со пријави во два примероци со 
докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према ТУП "Индира Пром" увоз-извоз од Гости-
вар, во стечај, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавени побарувања и 
за порамнување се определува за 15.У.1998 година во 
12,00 часот сала број П на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (6734) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 230/97 од 24.Ш.1998 година, отвори 
стечајна постапка над ППС "Стела" од е. Двориште -
Берово, со жиро сметка бр. 40410-601-17907 при ЗПП -
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Филијала Берово, но истата не се спроведува и ја 
заклучи поради немање имот на должникот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (6735) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 492/97 од 24.Ш.1998 година, отвори 
стечајна постапка над П П С "Шурко" од Пехчево, 
со жиро сметка бр. 40410-601-14648 при ЗПГ1 -
Филијала Берово, но истата не се спроведува и ја 
заклучи поради немање имот на должникот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (6736) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
567/96 од 27.П.1997 година над П П "Дранивал" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1429/96 од 01.1Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Лидиса'' ДОО од Скопје, ул. "Злокуќани" бр. 2-а и 
жиро сметка 40120 - 601-315252. 

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

За стечаен управник е одреден Ристо Николовски 
од Скопје,ул."Бранислав Нушик'бр.4-1-9,телефон 363-
364. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.У.1998 година, во 9,00 часот, во 
соба број 45 во овој суд - Ш спрат. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1701/97 од 31.111.1998 година е 
отво-рена стечајна постапка над должникот "МЛ 
Интернационал" МП од Скопје, ул. "Социјалистичка 
Зора" бр. 80-2/6 и жиро сметка бр. 40120-601-320670, 

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

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,бул."АВНОЈ" бр.68/1У, телефон 417-488. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.У.1998 година, во 8,05 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6753) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението 1УСт.бр. 1877/97 од 31.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПНВПУТУ 
"Европромет 1" од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 2. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска 
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петревски од 
Скопје,бул."АВНОЈ" бр.68/4, телефон 417-488. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.У1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4,соба броЈ 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6754) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ог.бр.55/98 од 27.Ш.1998 година се за-
клучува стечајната постапка над Трговското прет-
пријатие експорт импорт "Фениј^сТранс" со седиште 
на ул. "Ратко Митровиќ" бр. 13-А - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ст.бр.719/97 од 18.ХП1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "КИМС 
КОМЕРЦ" П Т Д О О од Скопје, ул. "104" бр. 13. 

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

За стечаен управник е одреден Илија Димитриевски 
од Скопје,ул."Димо Хаџидомов" бр.41-а, телефон 203-
937. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.V. 1998 година, во 8,00 часот, во 
соба броЈ 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6756) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст.бр. 25/96 од 23.П. 1998 година, е одоб-
рено присилното порамнување помеѓу должникот 
ПТП "Голуб" од Гевгелија со жиро сметка број 41610-
601-6826 и неговите доверители А.Д. "Млаз од 
Богданци, за исплата на побарувањата во износ од 
100% во рок од 3 дена од денот на постигнатото 
порамнување. 

Одобреното присилно порамнување има правно 
дејство и према доверителите кои не учествувале во 
постапката како и доверителите со оспорени поба-
рувања кои дополнително ќе бидат утврдени. 

Стечајната постапка над стечајниот должник ПТП 
"Голуб" од Гевгелија отворена со решение Ст.бр 
25/96 од 23.УШ.1997 година се запира. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (6789) 
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Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението ПСт.бр.1187/97 од 3.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТУ "Цале-
ТреЈд" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 24/20, со 
жиро сметка 40100-601-251299. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски 
од СКОПЈе,ул."Ленинова" бр. 58/1, телефон 111-788. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од ЗС дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.У1938 година, во 9,45 часот, во 
барака бр. 4, соба б р О Ј 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6760) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Битола 
закажува рочиште за изјаснување и гласање на 
доверителите на Програмата за финансиската и 
сопственичката трансформација на ДОО "Мокел" -
текстилна конфекција-Битола и Анексот кон 
Програмата на 29.Г\/Л998 година. 

Доверителите мвжат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок КОЈ го потпишал овластен застапник на 
доверителот. 

Доверителите можат да извршат увид во Про-
грамата и Анексот во просториите на ДОО "Мокел" -
текстилна конфекција - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (6761) 

Основниот суд Скопје П Скопје, објавува дека со 
решение Ш Ст.бр.909/96 од 24.П.1998 година, се заклу-
чува стечајната постапка над Претпријатието за 
промет на мало и големо "Трго-Комерц" со седиште 
на ул."Димо Хаџидимов" бр. 97 - Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-23792. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот судСкопЈе I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6762) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 437/98 од 13.Ш. 1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за внатрешен и меѓународен превоз и 
промет на стоки и услуги "Алекс-Џокер" - Скопје со 
седиште на ул."Беровска" бр. 2/1-15, со жиро сметка 
бр 40110-601-270352. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основен суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението 1.Ст бр 1333/96 од 24.111998 година 
заклучена е стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за производство, сообраќај, трговија на 
I олемо и мало извоз-увоз "Орсо" - Скопје, ул."Никола 
Тесла" бр. 6/2-10 жиро сметка 40120-601-207218. 

По правосилноста на решението должникот «да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

суд. 
Од основниот суд Скопје I - Скопје. (6764) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решението I Ст.бр.271/98 од 30.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Џ О 
"Авиошпед" Друштво со ограничена одговорност од 
Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1, со жиро сметка 40100-
601-70520. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
ЗакириЈа, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски 
од Скопје,ул."Горче Петров" бр.3/38, телефон 316-794. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.У1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6767) 

Основниот суд Скопје II - СкспЈе, објавува дека со 
решението Ш Ст.бр.594/96 од 0"/.1У.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПППУ 
"Јуниор-ТреЈд" од С К О П Ј Е бул. "Јане Сандански" бр. 
76/11. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од 
Скопје,ул."Бахар Моис" бр.1-а, телефон 366-087. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите лобарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докажи. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.У.1998 година, во 9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба броЈ 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6796) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ст.бр. 1227/97 од 21.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Карибо" од 
Скопје, ул "Алекса Дундиќ" бр.221 Б. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија ири овој суд. 

За стечаен управник е одредена Јасминка Тодо-
ровска од Скопје, ул. "Рудо" бр.61, телефон 267-154. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.У.1998 година, во 9,05 часот, во 
барака бр. 4, соба броЈ 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6801) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1781/97 од 18.111.1998 година е от-
ворена стеча]на постапка над должникот П П П 
"Еуробалкан" од Скопје, ул. "11 Октомври" бр.42/21. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одредена Јагода Белковска 
од Скопје,ул."М.Тито" бр.22-3/17, телефон 202-700. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги п р и м а т своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.У.1998 година, во 11,10 часот, зо 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше. (6802; 

Основниот суд Скопје I - Счлшје, обавува дека со 
решението Ст.бр.1664/97 од 'УЛП.1998 --од. г и а е от-
ворена стечајна постапка над должни*:ст Ч Р У Т "РИС 
Техника" од Скопје, ул. "М Х.Јасмин" бр. 6. 

3^ стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одредена Јагода Белковска 
од Скопје,ул."Маршал Тито"бр.22-3/7,телефон202-700. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
ј а в у в а њ е т о на огласот во "Службен весник на РМ" 

до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.У.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6803) 

Основниот суд во Прилеп ги заклучи стечајните 
постапки и тоа со решение Ст.бр. 142/96 од 27.1.1998 
I оди на, према "11-ти Октомври Еуротурист" - Прилеп, 
ул. "Гоце Делчев" бб, отворена со решемие С1.бр.4/93 
од 09.П.1993 година на Окружниот стопански суд во 
Битола. 

Со решение Ст.бр. 4/96 од 11.11.1998 година, према 
311 "1,сперто" - Прилеп, отворена со решение Ст.бр. 
81/94 од 05 IV. 1994 година на Окружниот стопански 
суд во Битола. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1788/97 од 18 III.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТИ "Татјана-
Ком" од С копје, ул "Јуриј Гагарин" бр.53И8. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
ири овој суд 

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски 
од ( копје,ул "Ордан Чопела" бр.116, телефон 260-694. 

( е повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријавел своите побарувања во рок од 30 дена по 
појавуваното на (класот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докажи Се задолжуваат должниците да 1и намират 
до/и овите према стечајниот должник без одла1 ање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 06.У.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје. (6814) 

Основниот суд СкопЈе И - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст,бр.2445/97 од 9.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот П П Т "ДО-
БА" од Скопје, ул. "Струмичка" бр.18-3/7. 

За стечаен судија е одредена МаЈа Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито 
од Скопје,ул."Петар Манџуков" бр.23-Б, телефон 263-
992. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со првава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират* 
долговите према стечајниот должник без одлагањ*е. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.У.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6827) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
262/97 од 03.Г/.1998 година над П П "94 А Н А " е. 
Секирани - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6835) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
279/97 од 06.ГУ.1998 година над ПП "АЛ РАМОН" -
Битола,ул."Пецо Божиновски" бб, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението 
Ст.бр. 98/98 од Об.ГУ. 1998 година над П П "Озарас", е. 
Д. Оризари - Битола, отвори стечајна постапка, но не 
ја спроведе и Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6836) 

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 
решението Ст.бр. 12/98 од 01.1У.1998 година према 
стечајниот должник ПТУ "Интер Крои" - Охрид, ул. 
"7-ми Ноември" бр. 270, со број на жиро сметка 41000-
601-50496 - Охрид отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (6837) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение-
то Ст.бр. 161/96 од 24.Ш.1998 година одобрено е 
присилно порамнување меѓу должникот Земјоделско 
Индустриски Комбинат 'Тетово" - ДОО "Полог" -
Тетово, ул."Маршал Тито" 122 и неговите доверители. 

Стечајниот должник З И К 'Тетово - ДОО "Полог" 
- Тетово, според ова порамнување должен е да ги 
исплати обврските спрема своите доверители во износ 
од 50% од утврдениот износ во рок од 1 година по 
правосилноста на ова порамнување. 

Ова порамнување има правно дејство и према 
доверителите на стечајниот должник чии побарувања 
стасале за наплата до 24.Ш.1998 година кои не учес-
твувале во постапката за присилно порамнување, 
како и спрема доверителите кои учествувале во 
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постапка за присилно порамнување, а чии побарувања 
се оспорени доколку истите дополнително се утврдат. 

Извршните пресуди и други одлуки кои имаат 
својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на 
побарувања што се утврдени во постапката за при-
силно порамнување, можат да се извршат само под 
услов на ова порамнување. 

Се запира стечајната постапка над З И К "Тетово" 
- ДОО "Полог" - Тетово, а за в.д. директор се именува 
лицето Тодороски Ж. Тодор, дипломиран инжењер 
агроном од Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (6838) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.390/97 од 1.IV. 1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТП "Енсар Компани" 
од Тетово, ул. "Ј. Златановски" бр. 87. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово,ул."Димо Гавроски Кара" бр.76. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.VI. 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба броЈ 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (6839) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст.бр.3/97 од 24.ХП.1997 година е заклучена стечајната 
постапка над П П С "Џет експорт" - Штип, со 
решениет Ст.бр. 3/96 од 24.ХП.1997 година е заклучена 
стечајната постапка над 3 3 "Стојан Калеов" - Кру-
ниште, со решението Ст.бр. 55/96 од 24.ХП.1997 годи-
на е заклучена стечајната постапка над ТП "Брегал-
ница Комерц" - Штип, со решение Ст.бр. 87/96 од 
24.ХП.1997 година е заклучена стечајната постапка над 
АД З И К "Црвена Звезда ДОО - Штип, со решение 
Ст.бр. 155/96 од 24.ХП.1997 година е заклучена стечај-
ната постапка над ПТП "ВЕ Фарм" - Штип, со реше-
ние Ст.бр.175 од 24.ХП.1997 година е заклучена стечај-
ната постапка над ПТП "Бинго" - Штип, со решение 
Ст.бр. 203/96 од 24.ХП.1997 година е заклучена стечај-
ната постапка над МИ "Мелита импост" - Штип, со 
решение Ст.бр. 227/96 од 24.ХП.1997 година е заклу-
чена стечајната постапка над ТП "Ивана Комерц" -
Штип. 

По правосилноста на споменатите решениеЈа, 
овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на 
претпријатието. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (6840) 

Со решението Ст.бр. 405/97 од 07.1УЛ998 година е 
отворена стечајна постапка над П Т "Мите комерц" - е. 
Секирник : Струмица, со, број на жиро сметка 41300-
501-44658, но истата не се спроведува поради немање 

на имот на должникот. Стечајната постапка над ПТ 
"Мите комерц" - е. Секирник се заклучува. 
Од Основниот суд во Струмица. (6841) 

Со решението Ст.бр. 527/97 од 07.1У.1998 година е 
отворена стечајна постапка над П П С "Викторија -
превоз" - Радовиш со број на жиро сметка 41310-601-
41591, но истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. Стечајната постапка над ППС 
"Викторија-превоз" - Радовиш се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат погоре наве-
деното решение, со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решенијата горе споменатите 
стечајни должници ќе се бришат од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (6842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.брЛ743/97 од 30.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Делтас" 
Претпријатие за производство промет и услуги 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Леринска" бр. 
52. со жиро сметка бр. 40120-601-366203. 

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

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од 
Скопје,ул."Пандил Шишков"бр. 7/3телефон 428-405. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.^1998 година, во 11,45 часот, во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6880) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Ст.бр. 1043/96 од 12.11.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Водо-
Гвинт-Комерц" експорт-импорт од СкопЈе, бул. 
"АСНОМ" бр. 56/10, со жиро сметка бр. 40100-601-
277327. 

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

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од 
СкопЈе,ул."Железничка" бр. 33,телефон 221-444. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19.У.1998 година, во 9,50 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6881) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ст.бр.424/97 од 24.Х1.1997 година е от-
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Борева стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, услуги, трговија на големо и 
мало "Фросина" увоз извоз од Скопје, Градски 
трговски центар, Секција 2, локал 3, со жиро сметка 
бр. 40100-601-218367. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
ЗекириЈа, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорги Џабиров од 
Скопје,ул."Дрезденска" бр. 36,телефон 366-777. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.У.1998 година, во 8,30 часот, во 
соба броЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6885) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр.271/98 е отворена стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие "Смит" од Скоп-
је,ул." Архитект Никола Добровиќ" бр.17/1-4. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од 
Скопје,ул."Јане Сандански" бр. 109/Ш/34,телефон 418-
628. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.У.1998 година, во 9,10 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6963) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 82/96 од 26.Ш.1998 година е одобрено 
присилно порамнување помеѓу • стечајниот должник 
З И К "Тетово" ДОО "Борец" од е. Лешок и неговите 
доверители. 

Стечајниот должник З И К 'Тетово" Д О О "Борец" 
од е. Лешок според ова порамнување должен е да ги 
исплати обврските спрема своите доверители во 
висина од 60% од утврдениот износ во рок од 2 години 
по правосилноста на ова решение. 

Порамнувањето има правно дејство и према 
доверителите на стечајниот должник чии побарувања 
стасале за наплата до 26.Ш.1998 година кои не 
учествувале во постапката за присилно порамнување, 
како и спрема доверителите кои учествувале во 
постапката за присилно порамнување, а чии 
побарувања се оспорени доколку истите накнадно се 
утврдат. 

Извршните пресуди и други одлуки' кои имаат 
СВОЈСТВО на извршни исправи, а кои се однесуваат на 
побарувања што се утврдени во постапката за 
присилно порамнување, можат да се извршат само под 
услов на ова порамнување. 

Се запира стечајната постапка над З И К "Тетово" 
ДОО "Борец" од е. Лешок, а за в.д. директор се 
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именува лицето Глигороски Раткјо, дипломиран 
правник од Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (7021) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
136/97 од 23.Ш.1998 година над П П "АЛАЛ" од 
Битола,ул."Ѓорѓи Наумов"" бр.28, отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението 
Ст.бр. 177/97 од 23.Ш.1998 година над П П "Кит-Пром-
96" од Битола,бул."1-ви Мај" бр. 339-6 орвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7022) 

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 
решението Ст.бр. 342/97 од 18.Ш.1998 година према 
стечајниот должник П У П З "Ком-инг" - Охрид, ул. 
"Димитар Влахов" бр. 20, Охрид отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр.426/97 од 01.1.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Ш УТ "Еуро Ника" од 
е. Шипковица. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при ОВОЈ суд. * 

За стечаен управник е одреден Азис Селами од е. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.71.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба броЈ 7/1 ѕо овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово (7024) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 173/96 ед 03.11.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот 11111 "Мини Трејд" од 
Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 190. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. ' 

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од 
Тетово,ул ."Б.Стефановски" бр.8. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на о т а с о т во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.VI. 1998 година, во 09,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (7025) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр.342/98 од 02.1У. 1998, го дина 
е отворена стечајна постапка над П П С АЛПИ -
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и од тие причини 
стечајната постапка се заклучува. 
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Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 денба по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7026) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.137/96 од 03.1У.1998 година е 
отворена стечајна постапка над П П С "Ромео" -
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и од тие причини 
стечајната постапка се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 денба по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7027) 

Со решение на Ст.бр.556/97 од 07.1У.1998 година е 
отворена стечајна постапка над П Т "Гундеров" од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и истата да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решениево со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 денба по објавувањето на решението во 

' "Службен весник на РМ". 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7028) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, Ст.бр. 267/97 од 19ЛП.1998 година е 
отворена стечајна постапка над ТП "Црвена Ружа" од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот и истата да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 денба по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7029) 

Основниот суд во Струмица, објавува дена со реше-
ние на стечајниот совет Ст.бр.596/98 од 03.Ш. 1998 го-
дина е отворена стечајна постапка над ППТ 
"Палониди" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот ца должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 депба по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7030) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
објавува дека со решението Ст.бр. 155/97 од 19.Ш.1998 
година е отворена стечајна постапка над ПТП 
"Технопласт" од Струмица. 

За стечаен судија се определува Стојна Милановиќ, 
судија во Основниот суд во Струмица. 

За стечаен управник е поставен Димо Стојанов, 
економист од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават: побарувањата во рок од 30 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса во износ 
од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 на 
Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува 
рочиште на ден 26Л/.1998 година во 11 часот во 
просториите на Основниот суд во Струмица. 

Се повикуваат должниците без одлагање да ги 
платат своите долгови на ПТП "Технопласт" од 
Струмица. 

О В О Ј оглас е истакнат на судската табла на ден 
03.1У.1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (7031) 
Основниот суд во Струмица, објавува дека со 

решение на Стечајниот совет Ст.бр.260/97 од 
30.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП 
"Тамара ТреЈд" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип во 
рок од 15 денба по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (7032) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
објавува дека со решение Ст.бр. 220/96 од 30.Ш.1998 
годинд е отворена стечајна постапка над АДМС З И К 
"Струмица" од Струмица, ДОО "Плодно поле", е. 
Хамзали. 

За стечаен дудиЈа се определува Петранка Ташева, 
судија во Основниот суд во Струмица. 

За стечаен управник е поставен Ѓорѓиев Михаил, 
дипл. шумарски инжинер од Струмица. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" со пријава и докази во 2 примероци и 
вирманска уплатница за платена судска такса во износ 
од 600,00 денари на жиро сметка 41300-840-026-3359 на 
Републички буџет. 

За испитување на побарувањата се закажува ро-
чиште на ден 26.У.1998 година во 9 часот во просто-
риите на Основниот суд во Струмица. 

Се повикуваат должниците без одлагање, да ги 
платат своите долгови на АДМС З И К "Струмица" од 
Струмица, ДОО "Плодно поле", е. Хамзали. 
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Овој оглас е истакнат на судската табла на ден 
03.1У1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (7033) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Л.бр.82/96 од 23.Х.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТ "МАК АС" од 
Велес, ул."Вера Циривири" бр.1. 

За стечаен судиЈа е одреден Сашко Лазаров, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одредена Начарова Милка, 
дипломиран економист од Велес, ул."Ордан Џинот" 
бр. 7, телефон 20-913. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30ЛУ.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5-П во овој суд. 

Од Основниот суд од Велес. (7133) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.118/96 од 20.Х1.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот П П "Лотус" од 
Велес, ул. "Браќа Миладинови" бр.53. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров,* судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одредена Симоновска Лена, 
дипломиран економист од Белес,ул."Горна Џумаја" 
бр. 7,телефон 26-029. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.1У.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 5-П кат во овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (7134) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 13/98 од 23.Ш.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот ПУП "Фито-
монтинг" ДОО-Скопје, ул."Никола Парапунов" бр. 
ЗА, локал Ц 9/1 и жиро сметка 40120-601-370164. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6812) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението 1.Л.бр.178 од 27.Ш.1998 година заклучена е 
постапка за ликвидација над ликвидациониот должник 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Берна" увоз-извоз Ц.О. - Скопје, ул. "Видое Смиле-
вски" бр. 43/21 и жиро сметка 40100-601-73676. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6745) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЈ1.бр. 120/98 од 6.1У1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги "Декор-
Јал" д.о.о. од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 100/8. 

За ликвидационен управник се определува Андо-
новски Митко од Скопје, ул. "Исаија Мажовски" бр. 
36/П-2, телефон 335-634. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласрт во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази.' Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14. V. 1998 година, во 9 часот во 
барака бр. 4 соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П- Скопје. (6752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 4/98 од 30.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Трговско друштво за трговија и услуги "Ско-Мел" 
Стево д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Кава-
дарска" бр. 16, со број на жиро сметка 40110-601-
385522. 

За ликвидационен управник се определува Стевчо 
Костов, адвокат од Скопје, ул. "Бојмија" бр.6 кула 3, 
телефон 413-009. 

Се повикуваат доверителите на должникот да 
ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавувањето. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-
говите према друштвото во ликвидација, најдоцна во 
рок од 3 месеци од објавувањето. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6765) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 123/98 од 9.1У1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно, трговско претпријатие "Мелодик" од Скопје, 
ул. "Алија Авдовиќ" бр. 35 и жиро сметка 40100-601-
164515. 

За ликвидационен управник се определува Мерсат 
Дрпљанин, од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 35, телефон 
267-164. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените^ побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 27.У1998 година, во 9,25 часот во 
соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6766) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр.29/97 од 09.П.1998 година заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
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јатие за внатрешна и надворешна трговија "Ламакс" 
експорт-импорт - Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 29. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (6578) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 30/98 од 4.П.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Мешовито 
претпријатието за надворешна и внатрешна трговија 
"ЗмаЈ-Лукс" ДОО од Скопје,бул. "Маџари" бб и броЈ 
на жиро сметка 40110-601-154746. 

За ликвидационен управник се определува Киро 
Јакимовски од Скопје, ул. "Бахар Моис" бр. 1а, теле-
фон 366-087. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.У1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр 4 соба брОЈ 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6526) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ПЛ.бр. 86/98 од 31.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидациЈа над "Компа-
нија Јурукоски" ДОО - Претпријатие за производство, 
фадежни работи, услуги и промет увоз-извоз од 
Скопје, ул "Васко Карангелески" бр. 25/16 и број на 
жиро сметка 40100-601-313167. 

За ликвидационен управник се определува ИлиЈа 
Димитриевски од СкопЈе, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 
41-а, телефон 203-937. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19 V. 1998 година, во 8,35 часот во 
барака бр. 4 соба бро] 6 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6549) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЛ.бр. 96/98 од 27.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
посредничко претпријатието "КИС" ДОО од Скопје, 
Vл "Јанко Мишиќ" бр. 53, со жиро сметка 40100-601-
111619 

За ликвидационсн управник се определува Митко 
Андоновски од Скопје, ул "Исаија Мажовски" бр. 
МЛ\-2Ч телефон 335-634. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 

пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према 'ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.У1998 година, во 12,00 часот во 
барака бр. 4 соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6550) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 62/98 од 19.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Мана 
"Фиеста-М" ДООЕЛ Експорт од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 109, со жиро сметка 40100-601-391308. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4, 
телефон 417-130. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.У.1998 година, во 11,30 часот 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6552) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 75/98 од 31.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТУ "Бест и 
Проинг" од Скопје, бул. "Ѓ.Петров" бр. 10-а, со жиро 
сметка 40120-601-246143. 

За ликвидационен управник се определува 
Кипровски Радослав од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8/3-
36, телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.У.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6564) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 95/98 од 31.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Печа-
тарско издавачко и трговско претпријатие "Фуркан" 
од С К О П Ј С , ул. "Методи Митевски" бр. 8-1-15 со жиро 
сметка 40100-603-16962. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од СкопЈе, бул. "Јане Сандански" бр. 
109/Ш-34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
ресник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
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пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.У1998 година, во 9 часот во 
барака бр. 4 соба броЈ 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6581) 

Основниот суд во Велес објавува декака со 
решението Л.бр.2/97 се отвора ликвидациона постапка 
над П П П "Митев МБ" увоз-извоз од Велес,ул."Јовче 
Чучук" бр. 57 и жиро сметка бр. 41600-601-47810 од 
04.Х1.1997 година. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Дамјановски, дипломиран економист од Велес, ул. 
"Камка Тоцинова" бр. 14, телефон 30-421. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ". Се повикуваат должни-
ците да ги намират долговите спрема ликвидациониот 
должник без одлагаш^. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите на ден 30.1У.1998 
година во 11,00 часот во соба број 5 - П кат на ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Велес. (7132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 76/98 од 2.1У1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППУ "Јувена" 
ЦО од Скопје, ул "Георги Скрижевски" бр. 24 со 
жиро сметка 40100-601-84715. 

За ликвидационен управник се определува МирЈана 
Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 
10/44, телефон 171-475. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.У1998 година, во 11,00 часот во 
соба броЈ 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6585) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 74/98 од 31.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над П П "Верна" од 
Скопје, ул. "Клинска леса" бр. 2-а со жиро сметка 
40100-601-294592. 

За ликвидационен управник се определува Кип-
ровски Радослав од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8/3-36, 
телефон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да Ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.У1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје Ј - Скопје. (6584) 

Оснознисл суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
рсшег.ие-о Ш.Л.бр. 47/98 од 20.П.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ГЈретпри-
1атие за производство, промет и услуги "ПЕН-ТОГТ" 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 18 со 
жиро сметка 40100-601-205549. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевска од С К О П Ј С , ул. "Беровска" бр. 2-2/15, 
телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги прибават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.1У1998 година, во 12,00 часот во 
барака бр. 4 соба броЈ 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6586) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 103/98 од 02.1У1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие "Башар" д.о.о. од Скопје, ул. "Македонска 
Бригада" бр. 12/5 со жиро сметка 40100-601-269206. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Вачков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 12/1/15. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.У1998 година, во 9,10 часот во 
барака бр. 4 соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6587) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 25/98 од 27.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Техно-
ауто" Д О О експорт-импорт од Скопје, ул. "Ордан' 
Чопела" бр. 122 со жиро сметка 40100-601-293527. 

За ликвидационен управник се определув Цане 
Вачков од СкопЈе, ул. "Крсто Асенов" бр. 12/1/15, 
телефон 626-049. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.1У.1998 година, во 8,50 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6588) 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.У.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6688) 

Основниот суд Скопје П • Скопје, објавува дека со 
решението СУЛ.бр. 84/98 од 06.1У.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Сандра ГМБХ" од Скопје, ул. "Горно Лисиче" бр. 50 
со жиро сметка 40100-601-3129 76. 

За ликвидационен управник се определува И^ија 
Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54, телефон 
741-545 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во 'Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.V. 1998 година, во 9,30 часот во 
барака бр. 4 соба броЈ 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6602) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ШЛ.бр. 111/98 од 07.1У.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие "Красна Промет" експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Менделеева" бр. 7 со жиро сметка 40100-
601-177151. 

За ликвидационо." управник се определува Мерсин 
Дрпљанин од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 
267-164. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.УЛ998 година, во 9,05 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6687) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 72/98 од 1.1У.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТПУ "Јунајтед-
Маркетинг" од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 20 со 
жиро сметка 40100-601-273221. 

За ликвидационен управник се определува Марко 
Ѓурчиновски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, 
телефон 617-547. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите^ према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.У.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6637) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 115/98 од 07.1У.1998 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Трговско претцријатие на големо и мало "Меско" 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Џонов" бр. 2/1 со 
жиро сметка 40110-601-37630. 

За ликвидационен управник се определува Мерсад 
Дрпљанин од Скопје, ул. "Сараевска" бр. 3, телефон 
267-164. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од# објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријавава Жва примероци со докази. Се побиќуба&г 1 

должниците да ги намират долговите према ликови- ј 

дациониот должник, без одлагање. 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 85/98 од 2.1У.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет на големо и мало, застапување и посредување 
"Бобан" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. 'Тодор 
Чангов" бр. 9 со жиро сметка 40100-601-30720. 

За ликвидационен управник се определува Атана-
сова Марика од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 15-3/5, 
телефон 254-093. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на ОЗ.У1.1998 година, во 11,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6686) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр, 78/98 од 1.1У.1998 родина, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ГП "Инвест-
Градба" Д.О.О. од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. бб со 
жиро сметка 40100-601-396208. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на 1*М" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Сг (^двикугаа'1 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.У.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6680) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ј1.бр. 45/98 од 24.Ш.199Ѕ година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија и услуги "Јасмина Б" експорт-импорт ДОО 
од Скопје,ул."3" бр.5 со жиро сметка 40110-601-337622. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од СкопЈе, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикувааА доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања :*о рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во ''Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 03.VI. 1998 година, во 8,20 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6690) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Ј1.бр. 90/98 од 31.Ш. 1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација Над Претпријатие 
за промет и услуги "Мак сервис" извоз-увоз ДОО од 
Скопје, ул. "Спиро Гулапчов" бр. 15 со жиро сметка 
40100-601-96723. 

За ликвидационен управник се определува Виолета 
Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.УЛ998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6691) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
175/96 од 17.ХП.1996 година над ПП "Голд" од Битола 
и отвори ликвидациона постаопка но не ја спроведе и 
Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6737) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 30/97 
од 31.Ш. 1996 година над Штедилница "Кооперанти" од 
Битола ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6739) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со 
решението Л.бр.3/98 од 24.Ш.1998 година, отвори 
ликвидациона постапка над ПТУП "РОМ АРИЈА" 
Виница, со седиште на ул."11-ти Октомври" бр/ И - ' ' 

Бр. 18-Сгр. 1013 

Виница, со жиро сметка бр. 40401-601-7337, но истата 
не ја спроведе И Ја заклучи. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. " (6740) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со 
решението Л.бр.5/98 од ИЛЕ. 1998 година, отвори 
ликвидациона постапи над Претпријатието во 
приватна сопственост 'Томас" од Пехчево, но истата 
не ја спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (6741) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со 
решението Л.бр.2/98 од 11.Ш.1998 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатието во 
приватна сопственост "Атлас Пром" - е. Пеклане -
Виница, со жиро сметка бр. 40401-601-29460, но 
истата не ја спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (6742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението ШЛ.бр. 86/98 од 6.1УЛ998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ТП "Самојлик" 
од Скопје, ул. "Васил Главинов" бр. 3/6-5 со жиро 
сметка 40100-601-80849. 

За ликвидационен управник се определува Јасмина 
Тодоровска од Скопје, ул. "Руда" бр. 61, телефон 267-
154. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12ЛЛ1998 година, во 9,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 85/98 од 2.ГУ.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за сопствено производство и трговија "Хит Инже-
неринг" студио од Скопје, ул. "Софијска" бр. 24 со 
жиро сметка 40120-601-308438. 

За ликвидационен управник се определува Јасмина 
Тодоровска од Скопје, ул. "Рудо" бр. 61, телефон 267-
154. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" Д9 Ликвидациониот совет на обојсуд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
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должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.У1998 година, во 8,50 часот во 
соба броЈ 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6805) 

Основниот суд Скопје П • Скопје, објавува дека со 
решението ГУЛ.бр. 88/98 од 06.ГУ1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Производ-
но, услужно трговско претпријатие "Бил-Ком" од 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/1-26 со жиро 
сметка 40100-601-367791. 

За ликвидациона управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.У.1998 година, во 9,40 часот во 
барака бр 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од О С Н О В Н И О Т суд Скопје П - Скопје. ( * 8 0 6 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЛ.бр. 112/98 од 06.1У 1998 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие, производно, трговија и услужно 
"Маркет ЕМВ" од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 
41/Ш-8 со жиро сметка 40100-601-129886. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.У 1998 година, во 10 часот во 
барака бр 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6807) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЛбр. 28/98 од 26 Ш. 1998 година заклу-
чена е ликвидационата постапка над ликвидациониот 
должник Претпријатие за производство, трговија и 
ус/IуI и "Интершик" - Скопје со седиште на ул "Коста 
Новаковиќ бр 50-2/8 со жиро сметка број 40100-601-
277187 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на пертиријатија 
ири Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6808) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЛ.бр. 92/98 од 06.ЈУ.1998 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало, туристички услуги и услуги во 
прометот "Ариан Комерц" од Скопје, ул. "Алија 
Авдовиќ" бр. 18 со жиро сметка 40110-601-50342. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена оц објавувањето на огласот во "Службен 
весник РМ" ДО ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
д а ц и о н а . должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.У199* година, во 9,30 часо* РО 
барака ^ б а броЈ 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (6809) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЛ.бр. 100/98 од 09.Р/.1998 година, 
отворена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие зг градежништво, трговија и услуги "АС 
Проект" од Скопје, ул. "Црнорчзец Храбар" бр. 69 со 
жиро сметка 40100-601-400652. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 
9/10, телефон 234-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 21.У.1998 година, во 09,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6810) 

Се заклучува стечајната постапка против ПТГМ 
"Драгица" од Велес, ул."Орце Шутев" бр. 6, со жиро 
сметка бр. 41600-601-47665. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од Регистарот на претпријатијата при 
Регистрациониот суд Основен суд Скопје I - 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 работната како и да ги остави печатите на 
чување во судот. 

Од Основниот суд во Велес. (6811) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I Л.бр. 64/98 од 19.Ш.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет и услуги "Мона Турс" ДОО 
експорт импорт од Скопје, ул. ' 'Московска" бр. 9/2-5 
со жиро сметка 40120-601-337003. 
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За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 8.У.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6826) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 27/98 
од 24.Ш.1998 година над П П "ВАМП" од Битола, 
отвори ликвидациона постапка но ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6843) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 18/98 
од 1.1У1998 година над П П "Ла Мартини" од Битола, 
отвори ликвидациона постапка но ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6844) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
нието Л.бр.1/98 од 11.Ш.1998 година, отвори 
ликвидациона постапка над П П С "Бета Шпед" од 
Берово, ул."Прохор Пчински" бр. 14 со жиро сметка 
бр. 40410-601-22641 при З П П Кочани, но истата не ја 
спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (6745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 67/98 од 24.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Топ-
Строј" Претпријатие за производство, промет и 
услуги ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Парти-
зански одреди" бр. 37/1-1 со жиро сметка 40100-601-
277701. 

За ликвицационен управник се определува Ристо 
Ѓорѓиовски од Сколје,ул. "Црвена Армија" бр. 11/1-2, 
телефон 339-610. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 06.УЈ998 година, во 11,15 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I • Скопје. (6971) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 70/98 од 13.Ш.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за инжињеринг, трговија на големо и мало увоз-извоз 
"АМОС" ДОО од Скопје, ул. "Горно Лисиче" бр. 18 со 
жиро сметка 40100-601-265233. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.1У.1998 година, во 8,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (6944) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1УЈ1.бр. 56/98 од 06.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за производство, внатрешен и надворешен про-
мет на големо и мало "Елба Комерц" од Скопје, ул. 
"Радишанска" бр. 15/2-28 со жиро сметка 40100-601-
154704. 

За ликвидационен управник се определува Даница 
Страчлкова од. Скопје, ул. "Јане С а т а н с к и " бр. 56, 
телефон 421-123. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува речиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.У1998 година, во 11,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во свој суд. 

Од Основниот- суд Скопје П - Скопје. (694 2) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 83/98 од 06.1У1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПВНП 
"Макекспорт" Ц О од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 
31 со жиро сметка 40100-601-28 /20. 

За ликвидационен управник се определува Георги 
Џабиров од Скопје, телефон 115-188. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 12.У.1998 година, во 9,00 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6884) 
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Со решение нз ликвидациониот совет Л.бр 15/98 од 
20.Ш.1998 година, е отворена постапка за ликвидација 
над ПТ "М-Пром" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на "имот на 
должникот. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7034) 

Со решение на ликвидациониот совет Л.бр. 19/98 од 
2.1У.1998 година, е отворена постапка за ликвидација 
над СЗ "Изградба" од Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7035) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: "Производно - трговско 
и услужно претпријатие "Еуро - Скардус" д.о.о. 
експорт - импорт - Тетово". (6548) 

Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско 
и услужно претпријатие " Ван - Мак" д.о.о. експорт -
импорт Скопје". (6560) 

Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско 
претпријатие "Пламтекс" експорт-импорт ц о- Скопје" 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови од бр. 35846 до 35855, од тековна сметка 
бр 60323-34, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јовановски Стаменко,Скопје. (6464) 

Чекови од бр.3048338, до 3048377, од тековна сметка 
бр 47372-52, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Симоска Љубица,Скопје. (6467) 

Чекови издадени од Скопје на име Марковски Горан, 
Скопје (6475) 

Чек бр.20000018290, од тековна сметка бр.8432477, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Си-
митчиева Уранија,Скопје. (6477) 

Чекови бр. 2638351 и од бр, 992174 до 992177, од 
тековна сметка бр.85038/98,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Петреска Клементина,Скопје 

Чекови од бр. 1722602 до 172221, од тековна сметка 
бр.210644421, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Звонко Брнзеваки,Скопје. (6521) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ 
"Бајрам Шабани" с.Д.Свиларе - Скопје на име Абди 
Беким ,СкопЈе. (6522) 

Чекови од бр 4205508 до 4205517, од тековна сметка 
бр 128622-23, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје ка име Зоран Кукоски,Скопје. (6533) 
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Чекови бр. 16320668, 16320669 и 16320670, од тековна 
сметка бр.7635-38,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Ристо Ставровски,Скопје. (6541) 

Чекови бр.2639;03 и 2639104, од тековна сметка 
бр.6686441, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Андреевска Живка,Скопје. (6543) 

Чек С»р.264996, од тековна сметка бр.9373078,издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Каревска 
Борис,Скопје. (6544) 

Чекови од бр.ЗЗ 12491 до 3312497 од тековна сметка 
бр. 12652404, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојановска Симка,Скопје. (6545) 

Чекови од бр. 16067777 до 16067780, од тековна 
сметка бр. 10652-85, подадени од Стопанска бака АД -
Скопје на име Брзовска Виолетка,Скопје. (6546) 

Чекови од бо.61Р11 до 61718 и 61720, од тековна 
сметка бр. *1614-29,издадени од Комерцијална банка 
АД - СкопјеА на име Мирчевски Нове,Скопје. (6556) 

Чекови бр.16601320 ,16601321 и 16601326, од тековна 
сметка бр.49178-01,издадени од Стопанска банка АД -
Скопје на име Драган Ангелковски,Скопје. (6563) 

Чекови од бр.16308159 до 16308162, од тековна 
сметка бр. 7671-74, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Снежана Самадовска, Скопје. (6597) 

Чекови од бр.2639423 до 2639427, од тековна сметка 
бр.32005-30, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Василка Црнокрак,Скопје. (6598) 

Чекови бр.2816954 и 2647232, од тековна сметка 
бр.29297-94, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трендовска Серафимовска Гордана, 
Скопје. (6675) 

Чекови од бр. 16591961 до 16591965, од тековна 
сметка бр.8453/64, издадени од Стопанска банка А.Д. -
Скопје на име Ивановска Радка, ул."18" бр. 140,е. Ради-
шани,Скопје. (6692) 

Чекови од бр. 16337124 до 16337127, од тековна смет-
ка бр.43316-79,издадени од Стопанска банка АД -
Скопје на име Никола Петрунов, ул."Васил Ѓоргов" 
бр. 23А 1/8,Скопје. (6693) 

Чекови од бр. 730007 до 730015 од тековна сметка 
бр. 4556-24, издадени од Стопанска банка - Велес на 
име Шамбилов Боби,ул."Браќа Миладиновци"бр.35, 
Велес. (5286) 

Работна книшка на име Трајковски Илија,Скопје. 
Работна книшка на име Трајковска Драгица,Скопје. 
Работна книшка на име Димитер Гавровски,Скопје. 
Работна книшка на име Димовски Димитар,Скопје. 
Работна книшка на име Ајдар Бинес , Скопје. (6514) 
Работна книшка на име Димовски Марјан,Скопје. 
Работна книшка на име Драган Ралев,Скопје. (6516) 
Работна книшка на име Ферат Ќамил,Скопје. (6517) 
Работна книшка на име Љубинка Ралева,Скопје. 

Работна книшка на име Валентина Ангелова,Скопје. 
Работна книшка на име Абди Беким,Скопје. (6520) 
Работна книшка на име Михаиловски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Османовиќ Наџип,Скопје. 

Работна книшка на име Тарчуговски Михаил,Скопје. 
Работна книшка на име Николов Сашо,Скопје. (6565) 
Работна книшка на име Темелковска Бети,Скопје. 
Работна книшка на име Сашо Клобучински,СкопЈе. 
Работна книшка на име Ивановска Су нчица,Скопје. 
Работна книшка на име Гашевска Ивана,Скопје. 
Работна книшка на име Пејчиќ Зорица,Скопје. 
Работна книшка на име Кирил Трајковски,Скопје. 
Работна книшка на име Саит Сехерсијан,Скопје. 
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Работна книшка на име Тофиловска Ирена,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Бафтијар 

Љуан,Скопје. (6676) 
Свидетелство за * година, издадено ^ц УСО "Кочо 

Рацин" Скс г;је на име Митевски Дејан,Скопје. (6503) 
Свидетелства за I и П година, издадени од У Ц за воз-

расна Тоц . Делчев" - СкопЈе на име Николов Сашо, 
Скопје. (6566) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "До-
ситеј Обрадовиќ"-Скопје на име Аранѓеловиќ Бобан, 
Скопје. (6600) 

Свидетелство за УШ одделение на име Пешов Дејан 
е. Виничани-Градско,1елес. (6695) 

Свидетелство за I година,издадено од ТУ "Наце 
Буѓони"- Куманово на име Гацев Аце,ул."Тоде Думба" 
бр 90/3/12,Куманово. (6716) 

Лична карта на име Сали Асир,Тетово. (6718) 
Решение Уп. бр.12-49, издадено од Секретарот за 

стопанство Центар - Скопје на име Усеин Атукран, 
Скопје. (6456) 

Решение бр.22-143/98, издадено од Министерство за 
стопанство П О Е Чаир - Скопје на име Сулејман 
Шабани,Скопје. (6468) 

Решение за прехрамбени производи,издадено од СО 
Гази Баба - Скопје на име Кадрии Рамадани,СкопЈе. 

Решение Уп. бр.25-3004,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Салка Чолиќ, 
е Батинци,Скопје. (6509) 

Решение бр. 18- 5314 за компензциона работа со 
странство, издадено од Министерство за надворешни 
работи - Скопје на име "Огражден",Берово. (6557) 

Решение бр.372182/2 за компензациона работа, изда-
дено од Министерство за надворешни работи на Р. 
Македонија на име "Маттис",Скопје. (6595) 

Решение Уп.бр. 11-158/97, издадено од ОВР - Кава-
дарци на име Здружение на музичари Т.Р.Ф., Кава-
дарци. (6717) 

Пасош бр. 342150 на име Василевски Драги, ул. 
"Кочо Чолаков" бр. 12, Битола. ' (2997) 

Пасош бр.0842736,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Митревски Миле, ул. "Д. X. Димов" бр.37,Скопје. 

Пасош бр.0607241/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Трпковска Смиљана, ул."Д. Тасковиќ"бр.49/41, 
Скопје. (6750) 

Пасош бр. 393460/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Емини Агим, е. Никиштани,Скопје. (6751) 

Пасош бр.0949795, издаден од УВР - Велес на име 
Петровски Марјанчо, н. Чашка,Велес. (6758) 

Пасош бр. 308053/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Ибрахими Узаир, е. Вејце,Тетово. (6768) 

Пасош бр.0354705, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Али Даут, ул."520" бр. 15,Скопје. (6797) 

Пасош бр.889548/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шабан Нафис, ул. "Е. Дураку" бр.3/3-11,Скопје. 

Пасош бр.999882/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шабан Ахмед, ул. "Е. Дураку" бр.3/3-11,Скопје. 

Пасош бр.0209817/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Саздов Васил, ул. "Ф. Шопен" бр.20,Скопје. 

Пасош бр.0450457, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Мишовска Христина, ул."Р. Хаџипанзова" бр.61, 
Скопје (6823) 

Пасош бр.0604233/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Агрон Адеми, ул. "Џ. Кенеди" бр. 15/а,Скопје. 

Пасош бр.814150/95, издаден од ГУВР-Скопје на име 
Зулберова Мерјем, ул."Кемал Ататурк"бр.5А,Скопје. 

Пасош бр. 391274/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Георгиева Марија, ул. "Џ. Кенеди" бр.25/2-13, 
Скопје. (6883) 

Пасош бр.0542701/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Осман Бектеши,ул. "З.Љ. Марку" бр.27- а,Скопје. 

Пасош бр.443819/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Вехблја Омеровиќ, ул. "А. Дундиќ" бр.223 б, 
Скопје. (6^70) 

Пасогп бр.790456/95, издаден од ГУВР - Скопје ла 
име Хаџија Кенан, ул. "Љ. Ивановиќ" бр.41 а,Скопје. 

Пасош бр.1003 843/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
ило Стојменовиќ Мартин,ул."Партиз.Одреди"бр.167 а, 
Скопје. (7019) 

Пасош бр.0011650, издаден од ГУВР - Скопје на име* 
Фередин Селмани, е. Буковиќ,Скопје. (7037) 

Пасош бр.0923623, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бајрами Рецеп, ул. "Кипарска" бр. 1,Скопје. (7050) 

Пасош бр.01004705/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мирчевски Љупчо, ул. "Г. Димитров" бр.38а1у ^ 
Скопје. (7052) 

Пасош бр.155094/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име .Битиќи Аднан, ул. "Љуботенска" бр.9а,Скопје. 

Пасош бр. 1012807, издаден од ОВР - Кочани на име 
Димитров Мирко, ул."Ѓорче Петров" бб,Кочани. 

Пасош бр.89:,412/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Лазев Драган, ул."Ј.Х. Џинот" бр.2/3-23,Скопје. 

Пасош бр.533813/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име .Џемаил Џемаили, ул."Дижонска" бр.25/14,Скопје. 

Пасош бр. 357970/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име .Сељими Авдиљвахид, ул. "А. Бујнов" бр.6/7, 
Скопје. (7149) 

Пасош бр.0744167/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Дураку Мумин, е. Рашче,Скопје. (7151) 

Пасош бр.0683270/95',издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исени Неџмедин, бул. "Македон. Кос. Бриг." 
36/10,Скопје. (7152) 

Тековна сметка бр.353168 и чековите од бр..3807154 
до 3807160,издадени од Комерцијална банка , АД 
Скопје на име Мандиќ Елизабета,Скопје. (7154) 

Пасош бр.836304/96, издадени од ГУВР - Скопје на 
име Тони Новитовиќ,ул."Пушкинова" бр.11/1-29, 
Скопје. (7172) 

Пасош бр.378482/94, издаден од УВР - Тетово на име 
.Рами Амети, е. Форино,Гостивар. (7246) 

Пасош бр.0242890/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Т р а ј о в с к и Маријан, ул. "14" бр47 н.И.Тричковиќ, 
Куманово. ' (71256) 

Пасош бр.0216964 на име Џемовски Садри,Дебар. 
Пасош бр.407663 на име Абази Ардиана, ул."Ѓорче 

Петров"бр. 72,Тетово. (7261) 
Пасош бр.0576374/95,издаден од УВР - Струмица на 

име Лазарева Ленче, ул."Брат.и Единство"бр.51/2, 
Струмица. (7267) 

Пасош-бр.0576360, издаден од УВР - Струмица на 
име Лазарев Васил, ул."Брат.и Единство"бр.51/2,Стру-
мица. (7270) 

Пасош бр.377147, издаден од УВР - Тетово на име 
Јанаќиевски Диле, е. Волковија, З П - 91237 -Чегране, 
Тетово. ' (7275) 

Пасош бр.303817 на име Амети Дехар,е. Врапчиште, 
Гостивар. . (7278) 



I 

Стр. 1018 - Бр. 18 

Пасош бр. 120515/93, издаден од УВР - Струмица на 
име Наков Зоран, е. Сушево бр. 124,Струмица (7282) 

Пасош бр.0656823, издаден од ОВР - Делчево на име 
Величков Спасе, е. Град,Делчево. (7284) 

Пасош бр.258534 ,издаден од УВР - Струмица на име 
Андонов Звонко, е. Добрејци бр. 190,Струмица. (7289) 

Пасош бр. 19164/93 на име Алиоски Петрит, е. 
Лабуништа, Струга. (7291) 

Пасош бр 547800, издаден од УВР - Куманово на име 
Бајрами Сељами, е. Ваксинци,Куманово. (7292) 

Пасош бр.929621/96, издаден од УВР - Струмица на 
име Атанасова Тана, ул."Браќа Миладинови'^.20, 
Струмица. (7294) 

Пасош бр. 1049366/97,издаден од ГУВР - Скопје на 
име .Албан Малиќ, ул. "Д. Тасковиќ" бр.38,Скопје. 

Пасош бр. 1077377, издаден од УВР - Струмица на 
име Гигов Ристо, ул."Климент Охридски" бр. 232, 
Струмица. (7296) 

Пасош бр.518313,издаден од УВР - Тетово на име 
.Асани Рухиде, е. Челопек,'Тетово. (7297) 

Пасош бр.074708 на име Незири Гзим, е. Србица 
,Кичево. (7299) 

Пасош бр.0314925/94, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Готевски Горан, е. Конопница, Крива 
Паланка. (7302) 

Пасош бр. 1054А51 /'//,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаили Абдулаким, ул. "Демир Трајков" бр.26, 
Скопје. (7303) 

Пасош бр.0917630,издаден од УВР - Скопје на име 
.Благо; Долев, ул. "ЈНА" бр.26, Градско,Велес. (7304) 

Пасош БР. 651629/95, издаден од УВР - Битола на 
име Мирчиќ Наташа, ул. 'Климент Охридски"бр.25/21, 
Битола. (7305) 

Пасош бр.0580105, издаден од УВР - Кочани на име 
Стаменков Владо, ул."Ѓорѓи Пулески" бр.10,Кочани. 

Пасош бр. 611179/95на име Исмаили Муртезан, ул. 
"Св.К.Охридски" бр. 94,Охрид. (7307) 

Пасош на име, Асани Мемиш е. Челопек,Тетово 
Пасош бр.335839 на име Алиу Имсале, е. Чегране, 

Гостивар (7309) 
Пасош бр.080982/93, издаден од ОВР - Струга на име 

Ислами Кујтим, е. Делогожда,Струга. (7311) 
Пасош бр. 752545/95,издаден од УвР - Куманово на 

име Алили Скендер, е. Ваксинце,Куманово (7312) 
Пасош на име Стојчевски Митко, е. Н Коњаревобр 

112,Струмица. (7313) 
Пасош бр.0845632,издаден од ОВР - Радовиш на име 

Стојанче Илиев, е. Ињево,Радовиш. (7316) 
Пасош бр.0^77018, издаден од ОВР - Радовиш на име 

Б О Ј Ч О Митев Лазаров,Радовиш. (7317) 
Пасош на име Сулејмани Иџет е. Камењане,Тетово 
Пасош бр. 19164/93, издаден од на име Алиоски 

Петрит, е. Лабуништа,Струга. (7319) 
Пасош бр.043053 на име Тасева Станка, ул. "В. 

I рдовјанин"бр.6,Кочани. (7320) 
Пасош бр. 472813 на име Дрмовски Љупчо, е. Лого-

варди,Битола. (7321) 
Пасош бр.835720/96, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Сабиље Мухцери, ул. "1438" бр 10 а,Скопје (7323) 
Пасош бр. 0531896 на име Клобучиштн Алије, 

Дебар. 
Пасош бр. 782004/96 на име Лапоски Есат, е. 

Лабуништа, Струга. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 18 и 19 од Уредбата за јавни 

набавки („Сл. весник на РМ" бр. 42/97), Министер-
ството за труд и социјална политика објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/98 
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА ПАВИЛЈОНИ НА ОБЈЕКТ - ДЕТ-
СКО ОДМОРАЛИШТЕ „ЧИЧИНО СЕЛО" -
СКОПЈЕ ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ГЛАДОСТ" -

СКОПЈЕ 

1.1. Нарачател: Министерство за труд и социјална 
политика, ул. „Даме Груев" бр. 14. 

1.2. Предмет на набавката: изведба на градежно-
занаетчиски работи на објект - детско одморалиште 
„Чичино Село" при Работната организација за одмор и 
рекреација на деца „Младост" - Скопје. 

1.3. Обем на понудата: даден во тендер-документа-
ција. 

1.4.Право на учество имаат сите правни и физички 
лица чие седиште односно место на живеење е во Репу-
блика Македонија кои ги исполнуваат критериумите 
согласно член 45 од Уредбата за јавни набавки („Сл. 
весник на РМ" бр. 42/97). 

2. Рокови: 
2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отворањето на понудата. 
2.2. Рок на поднесување на понудата- 7 дена од обја-

вувањето. 
3. Тендерска документација може да се подигне во 

Министерството за труд и социјална политика, бул. 
„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9, соба бр. 7. Износот на 
надоместокот што треба да се плати при подигање на 
тендер-документацијата е неповратен износ од 1.000,00 
денари на жиро сметка 40100-788-2783 на Министер-
ството за труд и социјална политика. 

4. Понудата треба да содржи: документ за бонитет 
заверен од надлежен орган, референц-листа, единечна 
цена по позиции према предмерот и вкупна цена на 
понудата, рок на изведба, гарантен рок, услови на пла-
ќање. 

5. Понудата треба да биде доставена согласно член 
26, 60, 61, 62 и 63 од Уредбата за јавни набавки („Сл. 
весник на РМ" бр. 42/97). 

5.1. Понудите треба да бидат придружени со тендер-
гаранција од 30% од вредноста на понудата. 

6. Понудата се доставува препорачано по пошта или 
со предавање во архивата на Министерството за труд и 
социјална политика - Сектор за население, популаци-
она политика и општествена заштита на децата на бул. 
„Кочо Рацин" бр. 14 блок бр. 9. 

К О Н К У Р С И 
Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење 

на нотарските работи („Службен весник на РМ" бр 59/ 
96), Министерството за правда, распишува 

О Г Л А С 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИ-
РАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ 

I 
Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува 

следните услови: 
- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните доку-

менти: 
- диплома за завршен Правен факултет; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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- уверение со кое ќе докаже дека има работно иску-
ство на правни работи најмалку 5 години и тоа со опис и 
попис според правилникот за систематизација на работ-
ните места; 

- уверение ако имаат положено правосуден испит; 
- молба со задолжителна административна такса од 

50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните 
генерални, адреса, број на телефон, број на лична 
карта и единствениот матичен број. 

На денот на одржувањето на писмениот дел од испи-
тот, секој кандидат треба да достави уплатница во из-
нос од 3.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за 
полагање на нотарски испит на име на средства на Ми-
нистерството за правда - Скопје. 

Потребните документи (оригинал или оригинално 
заверено фотокопие) се поднесуваат во архивата на 
Министерството за правда најдоцна 10 дена ирец денот 
на полагањето на испитот. 

Нотарскиот испит се закажува за 5 мај 1998 година 
(вторник) во 13,00 часот. 

Следната испитна сесија се закажува за 3 јуни 1998 
година (среда) во 13,00 часот. 

Испитот сс одржува во просториите на Апелаци-
ониот суд во Скопје - Голема сала. 

II 
Министерството за правда ги известува кандидатите 

кои не покажале задоволителен резултат по еден пред-
мет во мартовската испитна сесија дека поправните 
испити ќе се одржат на 28 април 1998 година во 13,00 
часот, а за распоредот кандидатите ќе бидат писмено 
известени. 

Кандидатите треба да се пријават за полагање на 
поправниот испит и да приложат уплатница на износ од 
1 500 денари, уплатени на жиро сметка 40100-788-84 за 
полагање на нотарски испит на име на средства на Ми-
нистерството за правда Министерство за правда 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец март 1998 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 
шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 8.475 

0102 Производство на јаглен 4.815 

0105 Производство на нафтени деривати 7.810 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 5.488 

0108 Производство на руди на обоени метали 
6.502 

0109 Производство на обоени метали 9.051 

0110 Преработка на обоени метали 4.360 

0111 Производство на неметални 
минерали (без градежен материјал) 3.528 

0112 Преработка на неметални 
минерали (без градежен метаријал) 3.520 

0113 Металопреработувачка дејност 5.285 

0114 Машиноградба 5.255 

0115 Производство на сообраќајни 
средства 4.924 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати 5.346 

0118, Производство на базни хем. производи 
5.972 

0119 Преработка на хемиски производи 8.776 

0120 Производство на камен, чакал и песок 
5.692 

0121 Производство на градежен 
материјал 

10.420 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 
3.421 

0123 Производство на финални произв. 
Дрво 

од 
3.199 

0124 Производство и преработка на 
хартија 4.452 

0125 Производство на текстил, предива 
ткаен. 

и 
4.033 

0126 Произв. на готови текстилни 
производи 3.429 

0127 Производство на кожа и крзно 2.603 

0128 Произв. на кожни обувки и 
галантерија 2.477 

0130 Производство на прехранбени 
производи 7.175 

0131 Производство на пијалаци 9.925 

0132 Производство на добиточна храна 6.587 

0133 Производство и преработка на 
тутун 7.989 

0134 Графичка дејност 5.262 

0135 Собирање и примарна преработка 
индустриски отпадоци 

на 
4.076 

0139 Производство на разновидни 
производи 6.492 

0201 Земјоделско производство 4.787 

0202 Земјоделски услуги 7.902 

0203 Рибарство 4.953 

0300 Шумарство 5.045 

0400 Водостопанство 5.535 

0501 Високоградба 3.947 

0502 Нискоградба и хидро градба 4.880 

0503 Инсталатерски и завршни работи 
градежништвото 

во 
4.236 

0601 Железнички сообраќај 6.770 

0604 Воздушен сообраќај 11.209 

0605 Друмски сообракај 4.850 

0606 Градски сообраќај 6.396 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.410 

0701 Трговија на мало 4.756 

0702 Трговија на големо 9.519 
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0703 Надворешна трговија 7.029 

0801 Угостителство 5.552 

0802 Туристичко посредување 3.414 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.250 

0902 Лични услуги и услуги на 
домаќинство 

6.102 

1001 Уредување на населби и простори 6.165 

1002 Станбена дејност 9.321 

1003 Комунална дејност 6.281 

1101 Банкарство 9.960 

1102 Осигурување на имоти и лица 10.973 

1103 Услуги во областа на прометот 9.907 

1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.673 

1105 Геолошки истражувања 6.340 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 5.158 

1109 Деловни услуги 7.170 

1201 Образование 6.039 

1202 Научно истражувачка дејност 7.288 

1203 Култура, уметност и информации 6.180 

1204 Физичка култура и спорт 5.457 

1301 Здравствена заштита 6.602 

1302 Општествена заштита на децата и 
5.012 младината и социјална заштита 5.012 

1401 . Органи на државна власт, единици 
с на локалната самоуправа и други 

облици 6.494 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.793 

1403 Здруженија 9.266 

1404 Политички партии, општествени орга-
низации, здруженија и други организа-
ции 8.211 

Министер, 
Насер Зибер, с.р. 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" број 70/94,62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

март 1998 година во однос на месец февруари 1998 го-
дина е пониска за 0,4%, а планираната за 0,6% пови-
сока. 

2. Исплатата на платите за месец март 1998 година 
во однос на месец февруари 1998 година за правните 
лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зебери, е. р 

С О Д Р Ж И Н А 

492. Одлука за условите за користење на сред-
ствата од помошта на Јапонија доделена на 
Република Македонија за поддршка на 
платниот биланс за 1998 година 989 

493. Одлука за поттикнување на извозот на јаг-
нешко месо во 1998 година 989 

494. Одлука за основање Јавно претпријатие за 
стопанисување со пасиштата 990 

495. Одлука за доделување на користење нед-
вижност 990 

496. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижност 991 

497. Одлука за доделување на привремено ко-
ристење на дел од објект 991 

498. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Центарот за стручно образование, оспо-
собување и развој во Битола 991 

499. Одлука за давак&е согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кирил Пејчино-
вик" - Скопје 991 

500. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Тодор Арсов" е. 
Зрновци 992 

501. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Драга Стојанов-
ска" е. Ракотинци - Скопје 992 

502. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Свети Кирил и 
Методиј" е. Луково - Струшко 992 

503. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Маршал Тито" 
Лабунипгга 992 

504. Одлука за изменување на Одлуката за на-
малување на цената на становите во опш-
тествена сопственост 992 

505. Решение за именување почесен Конзул на 
Република Македонија во Целе - Долна (^ак-
сенија, СР Германка 992 

506. Решение за запирање од извршување на 
член 6 од Одлуката на Советот на општина 
Тетово бр. 08-771/3 од 30.12.1997 година . . 993 

507. Правилник за содржината на образецот на 
картонот за производство на тутун 993 

508. Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 993 

509. Решение на Републичката геодетска 
управа 994 

510. Решение на Републичката геодетска 
управа 994 

511. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, СУ. бр. 82/98 од 26 февруари 
1998 година 994 

512. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 115/96 од 21 јануари 1998 
година 994 

Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на да-
ноци и придонеси од плата за месец март 
1998 година 1019 
Објава за стварната стапка на трошоците 
на живот за месец март 1998 година 1020 


