
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. 

Четврток, 2 април 1998 
Скопје 

Број 16 Год« LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 400 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

424. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
Република Македонија и член 38 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 март 1998 година, донесе 

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

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За судија во Основниот суд - Берово е избрана 

Фимка Капушевска, адвокат од Пехчево; 
2. За судии во Основниот суд - Гевгелија се избрани: 

Милан Христоски, адвокат од Прилеп и 
Благица Миладиноска-Цонева, адвокат од Свети 

Николе; 
3. За судија во Основниот суд - Гостивар е Избран 

м-р BpariKO Секулоски, на работа во Основниот суд -
Гостивар; 

4. За судија во Основниот суд - Делчево е избран 
Душко Симов, стручен соработник во Основниот суд -
Делчево; 

5. За судии, во Основниот суд Скопје Н-Скопје се 
избрани: Лидија Тасева, адвокат од Скопје и 

Гордана Головска, стручен соработник во Апелаци-
ониот суд - Скопје; ( 

6. За судија во Основниот суд - Тетово е Избран 
Мичо Гајдаџиев, невработен, поранешен судија за 
прекршоци во Тетово и ј 

7. За судија во Основниот суд - Штип е избран 
Кирче Донев, стручен соработник во Апелациониот суд 
- Штип. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија4'. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1316/1 

25 март 1998 година 
Скопје 

Претседател | 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, 4р . 

425. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определување на! бројот' 
на судиите во основните судови („Службен верник на 
Република Македонија" број 6/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 25 март 
1998 година, донесе 

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

НОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 

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

еден судија на Основниот суд во Прилеп. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со Закон за засновање 
на работен однос во орган на државната управа, кој е 

дипломиран правник со положен правосуден испит, КОЈ 
ужива углед за вршење на судиската функција и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи по полагањето на правосудниот испит над пет 
години), пријавите со потребните документи да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен 
весник на Република Македонија". 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1318/1 

25 март 1998 година Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

426. — 
Врз основа на членовите 42 и 44 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25 март 1998 година, донесе 

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

ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на , 
претседател на Основниот суд во Прилеп. 
2. Заинтересираните кандидати, судии во Основниот 

суд во Прилеп, пријавите да ги поднесат до Републич-
киот судски совет во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на Одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија". 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1317/1 

25 март 1998 година Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

427. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/94 и 15/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 30 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-

ГЕНТ ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

1. Со оваа одлука се определува износот на царин-
скиот контингент и се определуваат стоките (опрема) 
што не се произведува во Република Македонија, а која 
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може да се увезе од страна на АД „Жито Лукс" -
Скопје, без плаќање на царина и е во функција на про-
изводниот процес. 

2 Без плакање царина може да се увезе следнава 
стока со тарифна ознака 8704 21 31 00 од Законот за 
царинска тарифа, во количина од 42 специјализирани 
возила во вкупна вредност од 2 348.500 германски 
марки 

3. Министерот за финансии со решение го одобрува 
царинскиот контингент по барање на крајниот корис-
ник 

4. Оваа одлука ќе се применува за одобрениот увоз 
на стока од точка 1 и 2 на оваа одлука к о р ќе биде 
внесена во царинско подрачје, заклучно со 31 декември 
1998 година. 

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

Бр 23 884/1 Претседател на Владата 
30 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е.p. 

428. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр 20/93, 63/95 и 15/97), член 
4 од Законот за посебните давачки при увоз на земјо-
делски и прехранбени производи („Службен весник на 
РМ" бр 2/94) 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО 
МЕСО И МЕСО ОД ДОМАШНИ КОКОШКИ ЗА 

1998 ГОДИНА 

1 Со оваа одлука се определува царинскиот контин-
гент при увоз на замрзнато свинско месо и месо од 
домашни кокошки, кој може да се увезе без плаќање 
царина и за кои не^се плаќа посебна давачка при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи. 

2 Во рамките на билансните потреби на преработу-
вачката месна индустрија, без плаќање царина и по-
себна давачка може да се увезат. 

а) месо свинско замрзнато во вкупна количина од 
1 800 тони, од кои 1.000 тони ќе се распределуваат во 
првото полугодие и 800 тони во второто полугодие, и 
тоа за следниве тарифни броеви* 

- 0203 21 - трупови и полутки: 
- 0203, 22 - бутови, плешки и парчиња од нив, со 

коски и 
- 0203 29 - Друго: 
б) месо од домашни кокошки во вкупна количина од 

200 тони и тоа за тарифната ознака. 
- 0207 14 00 00 - парчиња и отпадоци замрзнати. 
3 Увозот без плаќање царина на стоките од точка 2 

на оваа одлука, го одобрува министерот за финансии по 
претходна распределба од страна на Министерството за 
стопанство по корисници и количини 

4 Со решението донесено со гласно; точка 3 од оваа 
одлука, корисникот го стекнува и правото за ослободу-
вање од плаќање посебна давачка 

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

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за радиоди-
фузната дејност („Службен весник на РМ" бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија на предлог на Сове-
тот за радиодифузија, на седницата одржана на 
28 01 1998 година, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 март 1998 година, доносе 

О Д Л У К А ' 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна таксѕЃ 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен радиотеле-
визиски сигнал и тоа: 

е. Уланци (општина Градско), е Копачин Дол (оти- ̂  
тина Желино), е Мраморец (општина Белчишта), е 
Будинарци (општина Берово), е. Станци (општина 
Крива Паланка), е. Дурачка Река (општина Крива Па-
ланка), населба Жидилово (општина Крива Паланка), 
е. Врбјани (општина Ростуше), е. Попчево (општина 
Струмица), е Белотино (општина Струмица), е Рас-
борци (општина Струмица), е. Рич (општина Стру-
мица), е Модриште (општина М Брод), е Латово 
(општина М. Брод), е. Тополница (општина М. Брод), 
е Г Манастирец (општина М. Брод), е. Дворци (рпш-
тина Кондово), населба Превалец (општина Велес), е 
Раштани (општина Велес), е. Брждани (општина Ки-
чево), е. Подареш (општина Подареш), е. Ораовица 
(општина Подареш), е. Растеш (општина Самоков), е 
Здуње (општина Самоков), е. Белица (општина Само-
ков). 

Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и 
дел од корисниците на радио и ТВ приемници од насел-
бите Корито - Чегране и Свилари - Кондово, каде што 
нема квалитетен сигнал на (50% од населба Корито, 
односно 30% Свилари). 

Идентификација на корисниците (домаќинствата) 
кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал да1 

изврши МРТ, односно претпријатието за пренос и еми-
тување на радио и ТВ програмите и Службата на МРТ 
за водење на регистарот на корисниците. 

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

Бр 23-302/1 Претседател на Владата 
30 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е р. 
430. — 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ",бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.03.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1 Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството0 за здравство и тоа. 

Бр. 23-876/1 
30 март 1998 година 

Скопје 

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

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 
3006 Фармацевтски стоки наве-

дени во забелешката 4 кон 
оваа глава 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

4014 

4015 

8212 

8423 

8506 

85 П 

3006 10 - Стерилен хируршки кет-
гут, слични стерилни мате-
ријали и стерилни атхезиви 
за хируршко затворање на 
рани, стерилна ламннарИЈа, 
абсорбциони средства, 
средства за запирање на 
крварењето во хирургијата 
или забарството. 

3003 10 10 00 - Стерилен хируршки кет-
гут 
а) Хируршки конец 83 ООО парнине 
Хигиенски и фармацевтски 
производи (вклучувајќи 
цуцли) од гума, со прибор 
или без прибор од тврда 
гума. 

4014 90 00 00 -Друго 
а) Ariway- помагала при да-
вање на вештачко дишење 2 400 парчиња 
Предмети за облека и при-
бор за облека (вклучувајќи 
и нараквици), за сите ви-
дови намени, од гума, освен 
од тврда гума 

4015 И 00 00 - Хируршки 
а) Хируршки ракавици 230 ООО парчиња 

4015 19 - Други 
4015 19 90 00 - Друго 

а) Ракавици за испитување 460 ООО парчиња 
Апарати за бричење, бри-
чеви и сечила за бричење, 
жилети и друго (вклучу-
вајќи и надворешни сечила 
во лента) 

8212 10 - Апарати за бричење и 
бричеви 

8212 10 90 00 - друго 
а) Прибор за бричење 

8212 20 00 00 - се чила за бричење (жи-
лети и друго, вклучувајќи и 
надворешни сечила во 
ленти) 
а) Жилети 3 ООО Дарчиња 
Ваги (освен ваги со осетли-
вост до 5 цснтиграми), 
вклучувајќи и машини за 
броење или контрола, кои 
работат врз база на мерена 
маса, тегови за ваги од сите 
видови 

8423 10 - Ваги за мерење на маса на 
лица, вклучувајќи и ваги за 
бебиња, ваги за домаќин-
ството 

8423 10 90 00 - - друго 
а) Вага за бебиња , 640 парчиња 
Примарни ќелии и при-
марни батерии 

8506 10 - Со манган диоксид 
8506 10 19 00 - Друго 

а) Алкални батерии 1 600 (парчиња 
Преносни електрични све-
тилки со сопствен извор (на 
пример, суви батерии, аку-
мулатори или магнети), 
освен опремата за осветлу- ј 
вањсодтар 6poj 8512 

8513 10 00 00 - Светилки 
а) Џепна , 380 парчиња 

60 n|i| рчиња 

380 парчиња 

380 парчиња 

8539 Електрични сијалици со 
влакна или електрични си-
јалици со празнење, вклу-
чувајќи и затворени ре-
флекторе^ влошки со 
вградени сијалици и ултра-
виолстови или инфрацр-
вени сијалици; лачни сија-
лици* 

8539 22 ~ Други, со моќност до 200 
В и за напони над 100 В 

8539 22 10 00 - Рефлекторе^ ламби 
а) Рефлекторе^ ламби со 
статив за преглед 

9017 Инструменти и апарати за 
цртање, обележување или 
математичко сметање (на 
пример, апарати за цртање, 
пантографи, агломери, 
калкулатори во форма на 
тркалезна плоча), инстру-
менти за мерење должина, 
што се држат в рака (на 
пример, мерни прачки и 
ленти, микро метарски ме-
рила, мерила со нониус), 
неспомнати ниту опфатени 
на друго место во оваа 
глава 

9017 80 - Други инструменти 
9017 80 10 00 - Мерни шипки, мерни 

траки и ленири со мерна по-
делба 
а) Сантиметар (за бебиња) 

9018 Инструменти и апарати за 
медицинска, хируршка, за-
барска и ветеринарна на-
ука, вклучувајќи и сцинтри-
графски апарати, други 
елсктромсдицински апа-
рати и инструменти за испи-
тување на видот 

9018 31 -- Шприцеви со или без 
игли 

9018 31 10 00 - Од пластични маси 
а) Шприц за еднократна 
употреба - пластичен 900 ООО парчиња 

9018 31 90 00 - Друго 
а) Шприц стаклен 380 парчиња 

9018 32 - Цсвчссти метални игли и 
хируршки игли за шиење 

9018 32 10 00 ---- Цевчест метални игли 
а) Игли за шприцеви за ед-
нократна употреба 500.000 парчиња 

9018 32 90 00 - Друго 
а) Хируршки игли 91 ООО парчиња 

9018 50 - Други инструменти и апа-
рати за офталмологијата 

9018 50 10 00 - Неоптички 
а) Таблица за испитување 
на острината на видот 380 парчиња 

9018 50 90 00 - Друго 
а) Офталмоскоп 380 парчиња 

9018 90 10 00 - Инструменти и апарати 
за мерење на крвен прити-
сок 
а) Апарати за мерена на 
крвен притисок 
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9018 90 85 00 -- Друго 
а) Форцепс 
б) Пинцета 
в) Скалпел 
г) Иглодржач 
д) Огетоскоп* 
е) Ножици 
ѓ) Бубрежњаци 
ж) Сад за инструменти 
з) Пелвиметар 
и) Спекулуми 
ј) Мукус електроскоп 
к) Ларингоскоп 
л) Невролошко чеканче 
м) Папочни штипки 90 ООО парчиња 

9019 Апарати за механотера-
пија: апарати за масажа, 
апарати за пенолошки те-
стирања; апарати за озоно-
терапиЈа, оксигенотера-
пија, аеросол, терапија, 
вештачко дишење или 
други терапевтски апарати 
за дишење 

9019 20 00 00 - апарати за озонотерапија, 
оксигенотерашја, аеросол 
терапија или други тера-
певтски апарати за дишење 
а) Комплет за вештачко ди-
шење на новороденчиња 320 парчиња 

9025 Хидрометри и слични 
пловни инструменти, тер-
мометру пирометри, баро-
метру хигрометри и пси-
хрометри, вклучувајќи и 
комбинации на овие ин-
струменти, со или без мож-
ности за регистрирање: 
- Термомометри и [тахоме-
тру што не се комбини-
рани со други инструменти: 

9025 11 - Полнети со течност, за 
директно отчепување: 

9025 И 91 00 — Клинички или ветери-
нарни 
а) Термометар 760 парчиња 

9402 Медицински, хируршки, за-
барски или ветеринарски 
мебел (на пример, операци-
они маси, маси за преглед, 
болнички кревети со меха-
нички уреди, забарски сто-
лови со обртно наклону-
вачко и подигнувачко дви-
жење, делови на наведе-
ните производи* 

9402 10 00 00 - Забарски, берберски и 
слични столови и нивни де-
лови 
а) Гинеколошки стол 60 парчиња 

9402 90 00 00 - Друго 
а) Барабани за стерилиза-
ција L600 парчиња 

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

431. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнувале на 

развојот на земјоделството („Сл весник на РМа бр. 24/ 
92 , 32/92, 83/92, 78/93 и 14/96), член 8 од Законот за 
тутунот („Сл. весник на РМ" бр 69/96), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана < на 
2 ОЗ 1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО ВО 1998 ГОДИНА 

I 
Средствата за поттикнување на развојот на земјо-

делството во 1998 година во износ од 233 000.000,00 
денари, обезбедени согласно член 2 раздел 140 ставка 
426083 од Буџетот на Република Македонија („Сл. вес-
ник на РМ" бр. 67/97) ќе се користат според намените, 
критериумите и условите утврдени со оваа програма и 
тоа за* 
1 гт Во денари 
1. Подигање на вештачки ливади и про- г 

' изводство на семе од еспарзета и ие-
вентаризација на бонитетот на трев-
ните состојки 23.000.000,00 

2. Поттикнување на развојот на сто-
чарството, рибарството и пчелар-
ството - 70.000 000,00 

3. Су финансирање на изградбата на 
брани за мали акумулации и мали хи-
дромелиоративни системи за развој 
на земјоделството 60.000.000,00 

4. Развој на земјоделството 55.062.000,00 
5. Обезбедување на средства за потти-

кнување на производството на тутун 
во 1998 година 5.000.000,00 

6̂  За довршување на започнатите 
мерки од 1997 година и за недоволно 
предвидени средства 19.938.000,00 

ВКУПНО 233.000 000,00 

II 

1 Средствата од дел I точка 1 на оваа програма *во 
износ од 23 ООО 000,00 денари, ќе се користат од правни 
и физичкилица за подигање на околу 1 500 ха вештачки 
ливади и инвентаризација на бонитетот на тревните 
СОСТОЈКИ 

2 Распоредот на средствата за набавка на семе по 
корисници ќе го врши министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, врз основа на барања на 
земјоделските производители и земјоделските претпри-
јатија врз основа на барања директно доставени до Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство 

3. Правење на тревни смески од повеќе видови 
треви, пакување во единица за затревување на еден 
декар, дотур на семенски материјал до индивидуалните 
земјоделци како и давање на стручно упатство за поди-
гање на вештачки ливади ги врши Земјоделскиот фа-
култет во соработка со испорачателот на семенскиот 
материјал 

III 

1. Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во 
износ од 70.000.000,00 денари ќе се користат за след-
ните мерки и тоа. 

Бр. 23-879/1 
16 март 1998 година 

Скопје 

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

1. ГОВ ЕД АРСТВ О 
1.1 Поттикнување на В/О за обеле-

жани крави 500,00 ден. по грло 10.000:000,00 
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1.2. Финансиска поддршка за одгледани 
и продадени женски приплодни 
грла-стелни јуници од Холштајн, 
Фризиска, Сименталска и Монта-' 
фонска раса (обележени и умати-
чени) од домашни одгледувани 
(30% од пазарната вредност) 

1.3. Финансиска поддршка за одгле-
дани, обележани, уматичени и про-
дадени машки приплодни грла од 
Сименталска, Монтафонска, Обе-
ринталска и други раси (70% од па-
зарната вредност) 

1.4. Финансиска поддршка за применет 
ембриотрансфер 10.000,00 ден. по 
грло 

10.500.000,00. 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

ВКУПНО: 

2. ОВЧАРСТВО 
2.1. Финансиска поддршка за Оодгле-

дани, обележани, уматичени и про-
дадени машки приплодни грла од 
расата Виртемберг-оригинали 
(50% од пазарната вредност) 

2.2 Финансиска поддршка за одгледани 
женски приплодни грла за проши-
рена репродукција од расата Вир-
темберг или крстоски во типот на 
Виртемберг (30% од пазарната 
вреднбст) 

2.3. Финансиска поддршка за одгледан, 
обележан и уматичен машки при-
плоден добиток од расата Виртем-
берг (репродуктори) за продажба 
(70% од пазарната вредност) 

6. ПЧЕЛАРСТВО 
6.1. Финансиска поддршка во набавка 

на пчелен рој со тежина од 1 кг. 
(40% од пазарната вредност) 2.000.000,00 

7. РИБАРСТВО 
7.1 За формирање на центар за одгле-

дување на репродукционен и мати-
чен материјал од ладноводни ви-
дови риби (50% од пазарната вред-
ност) 3.000.000,00 

8. ПОСЕБНИ МЕРКИ 
8.1. Матично книговодство, селекција 

* и мониторинг 5.000.000,00 
8.2. Финансиска поддршка во набавка 

на ситна современа опрема (80% од 
пазарната вредност) 
- пастеризатор за овчо и козјо 
млеко 2.500.000,00 
- апарати за контрола на пастери-
зирана млеко и млечни производи 1.000.000,00 

- електрични машини за молзење на 
крави 1.900.000,00 

1.000.600,00 - електрични машини за стрижење на 
овци 500.000,00 

8.3. Финансиска поддршка за организи-
рање на една сточарска изложба 600.000,00 

8.4. Подготвување на национална од-
гледувачка програма за сточарство 700.000,00 

8.5. Средства за печатење на обрасци и 
книги за водење на матична еви-
денција и мониторинг во сточар-
ството 200.000,00 

22.500.000,00 

17 ООО Ј ) 0 0 , 0 0 

boo 4 000.000,00 

ВКУПНО: 22.000.^)00,00 

ВКУПНО: 12.400.000,00 
Сб ВКУПНО: 70.000.000,00 

3. КОЗАРСТВО 
3.1. Финансиска поддршка во набавка 

на приплодни грла од алпска и сан-
ска раса (од увоз) за формирање на 
репроцентар (50% од пазарната 
вредност) 1.500Ј000,00 

4. СВИЊАРСТВО 
4.1. Финансиска поддршка за набавка 

на нерези (од увоз) и формирање 
на центар за вештачко осемену-
вање на свињи (70% од пазарната 
вредност) 

4.2. Финансиска поддршка за набавка 
на висококвалитетни приплодни 
грла за репроцентарот за свињи и 
за негово редовно работење (70% 
од пазарната вредност) 

2.000.000,00 

2.000.000,00 

ВКУПНО: 4.0001.000,00 

5. КОЊАРСТВО 
5.1. Финансиска поддршка за редовно 

работење на ергелата за коњи „Ви-
тачево" при АД АК „Тиквеш" -
Кавадарци 

5.2. Учество во набавка на приплодни 
грла 50% од пазарната вредност 
(женски ф л а) 70% од пазарната 
вредност (машки грла) 

2.000000,00 

60q.000,00 

ВКУПНО: 2.600.000,00 

IV 
1. Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во 

износ од 60.000.000,00 денари ќе се користат за финан-
сирање на изградба и доградба на брани за мали акуму-
лации, базени за акумулирани на проточни води, ком-
пензациони базени и мали хидромелиоративни системи, 
за осовременување и подобрување на наводнувањето и 
одводнувањето и изготвување проекти заради наводну-
вање и одводнување и се распоредуваат за: 

во денари 
- учество во изградба и доградба на 

брани за мали акумулации, базени за 
акумулирани на проточни води, ком-
пензациони базени и мали хидромели-
оративни системи и рециркулациЈа на 
води 40.000.000,00 

- учество во осовременување и подо-
брување на наводнувањето и одводну-
вањето; 10.000.000,00 

- учество во изготвување на студии и 
проекти заради изградба на хидроси-
стеми и учество во проучување на хи-
дрологијата на водотеците заради из-
градба на брани за мали акумулации и 
мали хидромелиоративни системи 10.000.000,00 

2. Средствата од дел IV точка 1 на оваа програма 
можат да се користат за учество во финансирањето на 
изградбата и доградбата на објектите. Во пресметков-
ната вредност на објектите влегуваат и средствата за 
истражни работи и средствата за изготвување на инве-
стиционо-техничката документација. 
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Приоритет при одобрување на средствата од оваа 
програма имаат објектите чија економска оправданост 
е понагласена 

V 

1. Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 
износ од 55.062 000,00 денари ќе се користат за развојни 
активности за зголемување на земјоделското производ-
ство. 

Овие средства се распределуваат по следните мерки: 

% ОД 
вреди, на 
мерката 

вкупно 
денари 

1 ПО ЛЕ ДЕЛ СТВ О 
1 1 Производно-демонстра-

тивни опити со примена 
на нови сорти пченка пче-
ница и ориз 100 2.240.000,00 

1 2. Производно-демонстра-
тивни опити со примената 
на нови агротехнички 
мерки и средства за заш-
тита на растенијата 100 800.000,00 

1 3. Набавка на теренски ре-
долошки лаборатории (10 
броја) 100 4.200.000,00 

ВКУПНО: 7.240.000,00 

2 ГРАДИНАРСТВО 
2 1 Производно-демонстра-

тивни опити со нови сорти 
домати на површина од 
0 , 5 - 1 декари 

2 2 Производно-демонстра-
тивни опитќ со нови сорти 
пиперки 1-3 декари 

2 3 Производно-демонстра-
тивни опити со нови сорти 
рана зелка ОД - 0,2 де-
кари 

2.4. Производно-демонстра-
тивни опити со нови сорти 
касна зелка ОД - 0,2 де-
кари 

2 5. Производно-демонстра-
тивни опити со нови сорти 
семе карфиол ОД - 0,2 де-
кари 

2.6 Производ но-демонстра-
тивни опити ср компир од 
1-2 декари 

2 7. Производно-демонстра-
тивни опити со заштита 
на растенијата од болести 
и штетници 

2 8 Обезбедување на почетен 
> материјал од пиперка 

сорта „Картовска капија" 

ВКУПНО 
3 ОВОШТАРСТВО 
3 1 Разни видови садници за 

ридско-планински по-
драчја најмалку 0,3 де-
кари 

3 2 Разни видови садници 
ситно овоштие (рибизли, 
малини, јагоди и вишни) 

3.3. Демонстративни опити со 
заштита на овоштар-
ството 

3.4. Демонстративни опити со 
нови овошни видови и 
сорти 

3.5. Набавка на рачни ре-
фрактометри за мерење 
на сува материја за земјо-
делските производи (10 
броја) 

3.6. Мини сушилници за 
овошје 6 броја 

3.7. Подигање на репроцентар 
за ситно овошје (малини, 
калини и рибизли на 5 ха) 
во источна Македонија 

100 

50 

ВКУПНО: 

100 900.000,00 

100 300.000,00 

100 150.000,00 

100 150.000,00 

100 300.000,00 

100 900 000,00 

100 1.000.000,00 

500.000,00 

ВКУПНО. 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

310.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

8.810.000,00 

4. ЛОЗАРСТВО 
4.1. Набавка на лозни калеми од сор-

тите: Бургундец црн, Португизец 
црн, Траминец бел, Каберне 
франц., Кабсрне совињон, Крато-
шија, Мерлот, Кадарка црна, Вра-
нец, Бургундец бел, Бургундец сив, 
Мускат отонел Шардоне, Риззлинг 
итал., Ризлинг рајнски, Ркацители, 
Семињон, Совињон и Жилавка во 
износ од 10,00 денари по калем 

4.2. Демонстративни опити со заштита 
во лозарството 

8.000.000.00 

1.000.000,00 

9.000.000,00 

5 ОПШТИ МЕРКИ 
5.1. Републички натпревари за високи 

приноси 
5.2. Чување на колекционираните до-

машни и интродуирани сорти хи-
бриди за подолг временски Период 
во „Ген Банки" 

5.3. Изготвување на винска карта и 
други печатени материјали 

5 4 Тракторе™ натпревари 
5.5 Денови на пченицата и на пченката 
5.6. Земјоделско образование и пропа-

ганда 
5.7 Учество на „СКОМЕСА - 98" 
5 8. Обезбедување на работни просто-

рии (доградување, уредување и ку-
пување) 

5.9. Обезбедување на опрема (факс, 
компјутери, кабинети и др.) 

5.10. Набавка на теренски возила 

800.000,00 

1.000.000,00 

5.000.000,00 
370.000,00 
250.000,00 

3.500.000,00 
400.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 
5.500.000,00 

ВКУПНО: 23.820.000,00 

4.200.000,00 

50 2.000.000,00 

50 1 500.000,00 

6. ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХА-
НИЗАЦИЈА 

6.1. 4 редна сеалка (5 броја) 100 350.000,00 
6 2 19 редна житна сеалка (3 

броја) 100 312.000,00 
6.3. Грбна рачна прскалка (25 

броја) 100 140.000,00 
6.4. Грбна моторна прскалка 

(5 броја) 100 140.000,00 
6.5. Мотокултиватор 506 со 

приклучна механизација 
(7 броја) 100 700.000,00 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се 
назначува м-р Владимир порески, магистер по одбрана 
началник на Одделението за аналитика и управување со 
ресурсите во одбраната во Министерството за одбрана. 

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

Бр. 17-755/1 
. 16 март 1998 година Претседател на Владата 

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

433. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање Цен-

тар за образование на кадри за областа на безбедноста 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 27/95) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр.38/90 и 
Службен весник на Република Македонија бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 16 март 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕДГУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ 

ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ 

1 Станоја Богев се разрешува од должноста дирек-
тор на Центарот за образование на кадри за областа на 
безбедноста - Скопје. 

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

Бр. 17-761/2 _ и 
16 март 1998 година Претседател на Владата 

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

434. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање Цен-

тар за образование на кадри за областа на безбедноста 
(„Службен Весник на Република Македонија" бр. 27/95) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
»Службен весник на Република Македонија4 бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 16 март 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА 

БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ 

1. За директор на Центарот за образование на кадри 
за областа на безбедноста - Скопје, се именува Божи-
дар Кулевски, советник во Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање во Министерството за внатрешни 
работи. 

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

Бр 17-761/3 
16 март 1998 година Претседател на Владата 

0Скоше н а Република Македонија, 
' Бранко Црвенковски, е р 

VI 
Средствата од дел I точка 5 на оваа програма, во 

износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за: 
во денари 

- производство на квалитетен семен-
ски материјал за зголемување на про-
изводството на крупнолисни типови 
на тутун (Вирџинија и Бер леј) 1.000.000,00 

- спроведување на Програмата за заш-
тита на тутунот од болести, штетници , 
и плевели за 1998 година и нејзина I 
апликација на теренот ' 1.500 000,00 

- формирање на лабораторија за кул-
тура на ткиво - „Ин витро" 2.500.000,00 

VII 

Средствата од дел I точка 6 во износ од 19 938.000,00 
денари ќе се користат за недоволно предвидени мерки и 
активности од оваа програма за 1998 година. 

VIII 
1 Исплатувањето на средствата од оваа програма по 

корисници ја врши министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство врз основа на поднесени барања. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки Пред-
видени со оваа програма во поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно ра-
сположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна прена^на по мерки 

2 Правото и обврските на корисниците на средства 
по оваа програма од дел I се утврдуваат и тоа* 

- за точка 3 и 5 со договор што ќе го склучи министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанството; 

- исплатата на средствата од точките 1,2,4,5 и 6 ќе се 
врши со решенија на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство 

3 Контрола врз наменското користење на сред-
ствата од страна на корисниците врши Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство 

VIII 
Средствата предвидени со оваа програма се непо-

вратни 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувавте во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-579/1 Претседател на Владата 
2 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
432 . — — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр.1 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 16 март 
1998 година, донесе > 
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435. 
Врз основа на член 23, став 1 од Законот за Јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија'' бр. 38/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 1997 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1 За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски 
шуми44 - СКОПЈС, се именува Симеон Тодоров, досега-
шен директор на ПОС „Осогово" - Кочани 

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

Бо 23-3028/2 Претседател на Владата 
15 декември 1997 година на Република Македонија, 

Скоте Бранко Црвенковски, с.р 

436. 
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), согласнр Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 05 02 1998 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1 На „Експорт Импорт Банка" А Д. СКОПЈС се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - трста емисија на акции во вредност од 2 000.000 
ДМ или во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Македонија на ден 
10 02 1998 година во износ од 61 848 714,00 денари 

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

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

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

БроЈ 01-02/1 Претседател на Комисијата, 
10 февруари 1998 година ^ Р »ладимир Кандиран, е р. 

Скопје 

437. 
Врз основа на член 6-а став 6 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на РМ" бр 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96, 36/97 и 7/98), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕТО НА КОНТРОЛНИТЕ МАРКИЦИ 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈА-

ЛАЦИ 
Член 1 

Со ОВОЈ правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начине)! на издавање на контрол инг е маркици за 
означување на алкохолните пијалаци што се ставаат во 
промет на историјата на Република Македонија 

Член 2 
Контролните маркици од член 1 на овој правилник 

се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна 
форма со димензии: 
1. тип 1 со 130 мм х 20 MM; И 
2. тип 2 со 120 мм х 70 мм. 

Основната 6oja на контролните маркици е светло 
кафеава. 

Обрасците на контролните маркици се отпечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 3 
Контролната маркица од типот 1, ги има следните 

елементи: 
1) на левата и десната страна во вертикална насока е 

отпечатен текстот „контролна маркица"; 
2) во средината на горниот дел, во хоризонтална 

насока се отпечатени заштитните броеви; 
3) во средината на долниот дел под заштитните бро-

еви во хоризонтална насока се отпечатени заштитните 
ознаки; 

4) во долниот дел, на левата страна, во хоризон-
тална насока е отпечатен процентот на алкохол; и 

5) во долниот дел на десната страна, во хоризон-
тална насока е отпечатена зафатнината на комерцијал-
ното пакување (шише) во литри. 

Контролните маркици од типот 2 ги имаат следните 
елементи-

1) во средината на маркицата е отпечатен текстот 
„EXPORT", 

2) во средината на долниот дел се отпечатени заш-
титните ознаки, а под заштитните ознаки се отпечатени 
заштитните броеви. 

Член 4 
Контролните маркици ќе се печатат преку опреде-

лено правно лице, кое обезбедува посебен режим на 
заштита и сигурност, за што Се склучува договор. 

Член 5 
При печатењето на контролните маркици присутно 

е овластено лице од Министерството за финансии -
Управа за јавни приходи. 

Член 6 
Министерството за финансии - Управа за јавни при-

ходи ги презема* контролните маркици од печатница и 
ги чува во трезор, или тоа го доверува на Народната 
банка на Република Македонија со договор. 

Член 7 
Обврзникот на акцизата - производителот односно 

увозникот на алкохолните пијалаци, ги пријавува до 
Министерството за финансии - Управа за Јавни при-
ходи, планираните количини на контролни маркици за 
наредната година, искажани по тримесечЈа, најдоцна до 
30-ти ноември во тековната година 

Член 8 
Обврзникот на акциза, своите месечни потреби од 

контролни маркици ги пријавуваат од 1-ви до 5-ти во 
месецот за наредниот месец. 

Член 9 
Издавана на контролните маркици се врши по ба-

рање на обврзникот еднаш во месецот и тоа на 5-ти во 
месецот Ако датумот паѓа во неработен ден, издава-
њето се врши во првиот нареден работен ден. 

Издавањето на контролните маркици се врши од 
најмалку 600 контролни маркици, според одделна се-
рија и одделни ознаки од секој тип контролна маркица. 
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Член 10 
Обврзникот на акцизата ќе врши подигање на кон-

тролните маркици преку овластено лице. 
Член 11 

При преземањето на контролните маркици, обврз-
никот на акцизата поднесува доказ за платените тро-
шоци,за нивно печатење, транспорт, чување и изда-
вање. 

Член 12 
Врз основа на издадените контролни маркици се из-

дава решение за задолжување со акцизата. 
Член 13 

При увозот на алкохолни пијалаци, увозникот и под-
несува на царинарницата решение од член 12 на овој 
правилник. ^ w 

На обврзникот на акцизата му се признава на име 
оштетени контролни маркици и растур 0,3% од презе-
мените контролни маркици. 

Член 15 
\ 

Контролната маркица од типот 1 се лепи на секое 
поединечно комерцијално пакуваа (шише), на тој на-
чин што средината на контролната маркица се лепи на 
затворачот, а останатите делови на грлото од едната и 
другата страна, така што nprt отворањето на поединеч-
ното комерцијално пакување да се оштети маркицата. 

Контролната маркица од типот 2 се лепи на тран-
спортното пакување. 

Контролните маркици се лепат редоследно, според 

ТИП 2 

серијата. Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ", а ќе се 
применува од 1-ви мај 1998 година. 

Бр. 09-3438/1 
25 март 1998 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

д р Таки Фити, с.р. 

ТИП 1 ОБРАЗЕЦ 

mm 

ат фг , \ дУЧч 
«1 YYAYn'V Г" 

r W A f K ^ f f 

438. 
Врз основа на член 67 од Законот за данокот на 

промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија", број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 41 
93 , 80/93 , 42/95, 4/96, 71/%, 5/97, 10/97 , 28/97 и 13/98), 
министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и пла-
ќање на данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 11/96 
и 12/97) обрасците: ДП-ак-Преглед на уплата на акон-
тации на данокот на промет и ДП-Пресметка на дано-
кот на промет на производи и услуги и акцизи, се мену-
ваат и се составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 09-3129/1 
25 март 1998 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д р Таки Фити, с.р. ' 
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Образец ДП-ак 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
Ди ре к ЦИЈ а -оддел е ние 

ПРЕГЛЕД 
на уплата на аконтациите на данокот на промет 
за период од до 199_ година 

001 Полн назив на даночниот обврзник 

» 

002 ДАНОЧЕН БРОЈ: 
1 1 2 1 4 6 7 к 9 10 11 12 П 14 

Ознака 
АОП 

ТАРИФЕН БРОЈ УПЛАТНА СМЕТКА Износ на уплатена аконтација 

1 2 3 4 

А. Данок на промет на производи ххххх 

003 Тарифен 6poj 1 840 - 2 010 
004 Тарифен 6poj 2 840-2159 
005 Тарифен 6poj 3 840 - 2031 
006 Вкупно (003+004 +005) ххххх 

Б. Данок на промет на услуги ххххх 
* 

007 Тарифен 6poj 1 840 - 28 005 
008 Вкупно (007) ххххх 

В. 0 Акцизи ххххх 

009 Тарифен 6poj 1 точка 1 и 4 840 - 2 806 
010 Тарифен 6poj 1 точка 2 840 - 2 832 
ОИ Тарифен 6poj 1 точка 3 и 7 840 - 2 869 
012 Тарифен 6poj 1 точка 5 и 6 840- 2 101 
013 Тарифен 6poj 2 840- 2117 
014 Тарифен број 3 точка 1 840 - 2 122 
015 Тарифен 6poj 3 точка 2 840 - 21 233 
016 Тарифен 6poj 4 точка 1 840 - 2 185 
017 Тарифен број 4 точка 2 840 - 2190 
018 Тарифен број 5 840 - 2 026 
019 <з Тарифен 6poj 6 840-21 511 
020 Вкупно (009 до 019) ххххх 

021 СЕ (006+008+020) ххххх 

Дата 199 год Овластен сметководител, Директор - одговорно лице. 

Забелешка: 
Образецот се пополнува при секоја петнаесетодневна уплата на данокот од страна на даночните обврзници (претпријатија 
и дуќани) согласно избраниот начин во Даночното известување на обр ДИ 
При пополнувањето на образецот, треба точно да се внесе ДАНОЧНИОТ БРОЈ и називот на даночниот обврзник 
Самостојните вршители на дејност го внесуваат називот на дуќанот од решението^ не името на сопственикот 



МИНИСТЕРСТВО ЗЛ ФИНАНСИИ 
> ПРАВА ЗА ТАВНИ ПРИХОДИ 

|| Образец ДП 

ПРЕСМЕТКА 
на данокот на прометна период од до . 199 година 

Дирекција - одделение. 

001 

002 

ДАНОЧЕН БРОЈ 

Полн назив на даночниот обврзник 

АОП ТАРИФЕН БРОЈ УПЛАТНА 
СМЕТКА 

Вкупен износ на 
пресметан данок за 

пресметковниот период 

Пресметан данок од 
претходните учесници 

во прометот 

Вкупна обврска заплакале од 
даночниот обврзник (4-5) 

Уплатено данок за 
пресметковен период 

РАЗЛИКА 

повеќе 
Д6-7) 

помалку 
( 7 - Б ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Данок на промет на производи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

003 Тарифен 6poj 1 840-2 010 
004 Тарифен број 2 840 - 2 159 
005 Тарифен 6poj 3 840-2031 
006 Вкупно (003+004 + 005) ххххх 

Б Данок на промет на услуги ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

007 Тарифен 6poj 1 840-28005 
008 Вкупно (007) ххххх 

В Акцизи ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх ххххх 

009 Тарифен број 1 точка 1 и 4 840 - 2 806 
010 Тарифен број 1 точка 2 840 - 2 832 
011 Тарифен 6poj 1 точка 3 и 7 840 - 2 869 
012 Тарифен број 1 точка 5 и 6 840 - 2 101 
013 Тарифен број 2 840- 2 117 
014 Тарифен 6poj 3 точка 1 840 - 2 122 
015 Тарифен 6poj 3 точка 2 840-21233 о 

016 Тарифен 6poj 4 точка 1 840 - 2185 
017 Тарифен број 4 точка 2 840 - 1 195 
018 Тарифен 6poj 5 840-2 026 -

019 Тарифен 6poj 6 840-21511 
020 Вкупно (009 до 019) ххххх 
021 СЕ (006+008+020) ххххх 

- - - — - - - - - -

Дата 199 год Овластен сметководител Директор - одговорно лице, 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред ово] суд во тек е постапка за стекнува!^ без 

основ по тужбата на тужителот Теов Гиго од Велес, 
против тужените Суљиќ Мујо, Ибрахимовиќ А Л И Ј а и 
Каришик Хусо, сите од е. Г. Ор и зар и. 

За привремен застапник на тужениот Суљиќ Мур 
ко] е с о непозната адреса на живеење и престојување 

' во Германија, му се поставува Билјана Јачева, стручен 
соработник во ово] суд. 

'Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник и истиот ќе ги врши, се 
додека тужениот не се појави во судот, односно додека 
органот за старателство не му постави старател 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.846/96. (5890) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред ОВОЈ суд се води постапка за докажување на 

смртта на лицето Рушани Рамис, бивш од Гостивар, а 
по предлог на предлагачот Рушани Сејадин од Гости-
вар. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Рушани Рамис, од татко Демир и мајка Неџиба, роден 
на 19.IX.1931 година во Гостивар, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" и на огласната табла при ОВОЈ суд да се јави во 
Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што 
знаат нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат 
Н а ОВОЈ е у д . 

По истекот на рокот од 15 дена доколку, повика-
ното лице не се ПОЈАВИ пред ОВОЈ суд, ќе се утврди дека 
е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар,Р.бр.245/96. (6035) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд се води парнична постапка за право 

на трајно користење по тужбата на тужителот Владо 
Митровски од Куманово, џротив тужените Томе 
Лазаревски и Геновева Стојановиќ, и двајцата со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
неопределена. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса, судот им 
поставува привремен застапник и тоа Драгица Божи-
новска, стручен соработник при ОВОЈ суд до право-
силното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.56/98 (6234) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред ОВОЈ суд поднесена е тужба за законска 

издршка од страна на тужителите Бурнику Имран и 
др. од Тетово, против Мемеди Ремзи од е. Пршовце. 
Вредност на спорот 32.000,00 денари. 

Се повикува тужениот, сега со непозната адреса во 
Швајцарија, во рок од 30 дена да се јави во Основниот 
суд во Тетово Доколку во ТОЈ рок не се јави или не 
одреди СВОЈ полномошник, судот ќе му постави 
привремен старател КОЈ ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 108/98. (5886) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Красниќи Шабан од 
Тетово, против Авдии Халит од Тетово, а сега со 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Љупчо Ристевски, директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 
1944/96. ( 6 3 0 5 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6070/97 на регистарска влошка бр. 1-20222-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатие за произвоство, промет и услуга „МУЈА 
- КОМЕРЦ" д.о.о. Дебар ул.„Братство Единство" 66. 

Претпријатие за промет и услуга „МУЈА - КО-
МЕРЦ" д.о.о. Дебар. На ден 30.09.1997 г. во претпри-

• јатието пристапува основачот Шпенд Дибра од Дебар. 
Во внатрешниот промет дејноста се проширува со 
011832. 

Се §рише Осман Пиперку - директор без ограничу-
вање. 

Се запишува Шпенд Дибра - директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6070/97. (19287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7043/97 на регистарска влошка бр. 1-49065-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за промет и услуги „ПОИНТЕКС" 
д.о.о. експорт-импорт ул.„Маршал Тито" бр.109 Кри-
ва Паланка. 

Истапува од претпријатието Кети Давчевска. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

7043/97. (19288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2548/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001023-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец на Авто такси ТП 
„НАТАША" Ивица Драган Михајл овски ул. 85 бр.9 
Скопје. 

Дејност: 060602. 
Трговското претпријатие во правниот промет со 

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

Управител Ивица Михајлове^, без ограничување. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2548/97. (19296) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2471/97 на регистарска влошка бр. 6-
02000956-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговецот поединец на ТП „ТОНИ - КО-
МЕРЦ" стовариште Димче Стамен Белковски ул.„Мо-
ша ПиЈаде" бр.37 Крива Паланка. 

ТП „ТОНИ - КОМЕРЦ" стовариште е основано 
со изјава бр.1 од, 17 11.1997 година. 

Основач на ТП е Димче Стамен Белковски од Кри-
ва Паланка ул.„Моша Пијаде" бр.37. 

Дejност: 070124 
Во правниот промет со трети лица за превземените 

обврски трговецот поединец настапува во свое име и 
за СВОЈ а сметка. 

Во внатрешен промет се запишува Димче Стамен 
Белковски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2471/97. (19297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2495/97 на регистарска влошка бр. 6-
020001061-000-01, го запиша во судскиот регистар 

непозната адреса во Босна. Вредност на спорот 10.000 
денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се Јави 
во Основниот суд во Тетово или одреди СВОЈ 
полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 368/98. (5887) 

Пред ово] суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Шерифи Мефаил од е. 
Групчин, против Шерифи Мерхеме од е. Глумово, 
Скопско, а сега со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужената да се Јави во рок од 30 дена 
во Основниот суд во Тетово или одреди СВОЈ прлно-
мошни Во спротивно, судот ќе и постави привремен 
старател кој ќе се грижи за нејзините права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.348/98. (5888) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за долг по тужбата на 
тужителот Трифуновски Митко од Теарце, против 
тужениот Ристовски Атанасије од е Раотинце, а сега 
со непозната адреса во Белград, СР Југославија. 
Вредност на спорот 280.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да с|е јави 
во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во определениот рок не се јави или не 
одреди СВОЈ полномошник, судот ќе му постави 
привремен старател КОЈ ќе се грижи за неговите права 
и интереси во постапката 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 48/98. (5889) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за отказ на договор за користење на стан по тужбата 
на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ - Скопје Подрачна единица Тетово, против 
тужениот Борис Которончев од Тетово, а срѓа со 
попозната адреса. 

Се повикува тужениот да се Јави во судјот, да 
дост ави .адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
меч апува во постапката до нејзиното окончување 

Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа по истекот на 30 дена ќе му постави привремен 
застапник 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 265/98 (6217) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Битола, со решението 
С рег бр 1944/96, на регистарска влошка бр 1-18435, го 
запиша во судскиот регистар основањето на приват-
ното претпријатие за транспорт, услуги, трговија на 
големо и мало увоз-извоз, со п.о. „РИСТРЕЈД" е. Пе-
рово, Рсссн 

Дчности 0201 ЈО, 020120, 020140, 060501, 060502, 
0605(13, 060602, 070111, 070112; 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125,; 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214 , 070219, 070221, 070222 , 070223 , 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 
080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 090140, 090182, 
090183, 011309, 011909, 011315, 110303, 110403, 110404, 
110903, 013400, 013500 

Претпријатие и) во правниот промет со трети лица 
има полни овластувања 

Во правниот промет претпријатието има полна одго-
ворност 
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основањето на ТП „КВАЛИТЕТ - КОЛОНИЈАЛ" 
Ленче Славко Стаменова ул.Иса Еминов" бр.7 Крато-
во. 

Основано на ден 19.11.1997 год. 
Основач Стаменова Ленче ул. „Орце Николов" бр.1 

Кратово ЛК 27456. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговецот поединец одговара за своите обврски 

лично, со целиот свој имот, а во правниот промет ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување Стаменова Ленче -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2495/97. (19298) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2351/97 на регистарска влошка бр, 6-
02000862-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП Авто такси „ДИМИТАР" Димитар Трај-
ко Тасевски „ТП" ул.„Боро Менков" бр.3/3-13 Скопје. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица одговара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник Димитар Тасевски управител, 

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

2351/97. (19299) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2458/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001059-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП „ТАМИ" Авто Такси Зоран Славко Ни-
колов ул.„Јужноморавски Бригади" бр.806 Скопје. 

Дејност: 060602. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет одговара со це-
лиот свој имот 

Зоран Николов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд во СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр 

2458/97. (19300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6022/97, на регистарска влошка бр. 1-30499-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на основач на Претпријатието за надворешен и вна-
трешен промет на големо и мало „ДУЛКА - КО-
МЕРЦ" ц.о. с.Арачиново ул.„14" бр. 19. 

Кон претпријатието пристапува: Претпријатието за 
шпедиција, услуга, посредништво, промет и проозвод-
ство „БОСВОР - М КОМПАНИ" д.о.о. експорт-им-
порт с.Арачиново Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6022/97. . (16625) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5300/97, на регистарска влошка бр. 1-67575- -
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Автопрогрес Автомобили д.о.о. за промет 
и сервисирање на возила увоз-извоз, ул. „Илинденска" 
бб Тетово. 

Се брише Ѓорѓески Миодраг, а се запишува Царев-
ски Љупчо како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5300/97. (16883) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1023/97, на регистарска влошка бр. 1-10643-0, ја запи-

ша во судскиот регистар промената на лице овластено 
за застапување на Производио, услужно, трговско 
претпријатие на големо и мало „ЛУЦИЈА" експорт-
импорт п.о. ул.„Цвета Јованова" бр.32 Штип. 

Досегашниот директор и застапник во надворешно 
трговскиот промет Валентина Јовановска се брише. 

За нов директор и застапник во надворешно тргов-
скиот промет се запишува Благој Јовановски од Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1023/97. 
(17022) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 6140/97, на регистарска влошка бр. 1-51230-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и седиште на Друштвото за транспорт, шпедиција 
и промет „КЕШО - ТРАНС" увоз-извоз д.о.о. бул.„Ја-
не Сатански" бр. 18/3 Скопје. 

Се врши промена на називот и седиштето на прет-
пријатието па во иднана ќе гласи: Друштво за тран-
спорт, шпедиција и промет „ЦЕТРУМ" увоз-извоз 
д.о.о. ул.„Бојмија" бр.1 лок. 19 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5140/97. (17372) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1059/97, на регистарска влошка бр. 1-5855-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на овластено 
лице на Трговското приватно претпријатие „ДА - РА" 
увоз-извоз со п.о. Штип. 

Крсте Митевски се разрешува од должноста дирек-
тор и застапник на надворешно трговското работење 
на ТПП „ДА-РА" Штип. 

За директор и застапник во надворешно трговското 
работење се именува Горан Мелев од с.Суво Грло 
Штипско. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1059/97. 
(18279) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1080/97, на регистарска влошка бр. 1-6870-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејност на 
Претпријатието за промет на големо и мало „ЦЕВИ -
КОМЕРЦ" увоз-извоз п.о. ул.„Јане Сатански" бр.22 
Св. Николе. 

Дејности: 090131, 090133, 090123. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1080/97. 

_ _ _ _ _ (18297) 
Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 

1107/97, на регистарска влошка бр. 1-2390-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и ли-
це овластено за застапување на „ТИНА" Претприја-
тие во приватна сопственост за трговија на големо и 
мало увоз-извоз п.о. ул.„Борис Крајгер" бр.8/14 Штип. 

Основачот Кралев Зоран од Штип истапува од 
основачкиот влог од претпријатието со преотстапува-
ње на влогот на Кавракова Благица од Штип која при-
стапува кон влогот. Досегашниот директор Кралев 
Драги од Делчево се разрешува, а за директор се на-
значува Кавракова Благица од Штип, претпријатието 
го застапува и претставува директорот без ограничу-
вање ,во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1107/97. 
(18329) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2092/97 на регистарска влошка бр. 6-
02000544-000-01, го запиша во трговски регистар Трго-
вецот-поединец за промет на мало со ^прехранбени 
производи „ПАРИС4 ТП Исмаили Музафер Аднан, 
ул. „Братство Единство" бр. 55, Дебар. 
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Трговец-поединец е основано со Пријава за основа-
ње бр. 01/1 од 01.09.1997 год., а основач е лицето Ис-
маила Музафер Аднан од Гостивар, ул. „Т. Бобанов-
ски" бб. 

Дејности: 070121, 070122. 
Во правниот промет со трети лица Трговец-Поеди-

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

лица Трговец-Поединец одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Исмаили Аднан, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трет. бр. 

2092/97. (19238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2546/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001117-000-01, го запиша во трговски регистар Бла-
гојче Глигор Каракачанов - ТП „БАЖЕ" Продавница 
на прехранбени производи, ул. „Ленинова", бр. 25, Ве-
лес. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114. 
Благојче Глигор Каракачанов од Велес е управител 

на трговецот-поединец, без ограничување на овласту-
вањата. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-
данец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целокупниот свој имот. i 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Траг. бр. 
2546/97. (19239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7055/97 на регистарска влошка бр. 1-27515-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување во внатрешен и надворешен 
трговски промет на Претпријатието за трговија, прои-
зводство, превоз и туризам „НИКОМ" д.о.о. увоз-из-
воз, ул. „Ванчо Мицков" бр. 55, Скопје. | 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
во внатрешен и надворешен трговски промет и тоа: 

Се брише Лилјана Гроздановска - директор со нео-
граничени овластувања, I 

Се запишува Снежана Мицевска, директор со нео-
граничени овластувања. ч j 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7055/97. (19240) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 1982/97 на регистарска влошка бр. 1-41092-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ОЛЕ ГОЛД КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Роберт Кох" бр. 1-1/14, Скопје. 

Дејноста се проширува со: 011390, 011941, 011949, 
013500, 060503, 060803, услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција, посредништво, вршење комисиони 
работи во областа на прометот на стоки и сообраќај. 

Се брише: Мојсовски Благоја. 
Се запишува: Најдевска Ема. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, сјрег. бр. 

1982/97. (19241) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6879/97 на регистарска влошка бр. 1-11518-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице на Претпријатието за промет И услуги 
„БЕЛЕ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров" бр. 
27/II-6, Скопје 

Се врши промена на директорот на претпријатието: 
Се брише Белеска Спасика, се запишува Белески 

Климентије. 

Белески Климентије се именува за прв потписник 
на жиро сметката а Белеска Спасика останува како 
потписник во претпријатието и втор потписник на жи-
ро сметката. 

Белески Климентије, пристапува како основач во 
претпријатието кон досегашните основачи Белевска 
Елена и Белеска Спасика. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6879/97. (19242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6701/97 на регистарска влошка бр, 1-64125-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, основач и промена на лице на Претпријатието за 
промет и услуги „САЉИ" д.о.о. експрот-импорт, ул. 
„Жан Жорес", бр. 129, лок. 9, Скопје. 

Новата промена на назив и основач гласи: Прет-
пријатие за промет и услуги „ЛЕМИ" експорт-импорт 
д.о.о. ул. „Жан Жорес" бр. 129, лок. 9, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Шкријељ Есад а ис-
тапува Саљи Иљми. 

Се брише Саљи Иљми а се запишува Шкријељ Есад 
како директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6701/97. (19243) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2371/97, на регистарска влошка бр. 8-
02001070-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на д.о.о.е.л. Приватна здравствена орга-
низација - ординација по општа медицина „Д-р ТЕУ-
ТА" Љутви Ноти д.о.о.е.л., е. Оризаре, Липково. 

Дејност: 130120 - Амбулантно - поликлиничка и 
диспанзерска здравствена заштита (ординација по оп-
шта медицина). 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Теута Ајети -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2371/ 
97. (19370) 

Основниот суд Скбпје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2315/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001114-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец поединец таксист „ЕНИС" т.п., 
Имерзуди Хаки Хамзи, е. Стримница, општина Жели-
но. 

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

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

Лице овластено за застапување е Имерзуди Хамзи 
- управител без ограничување. ^ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2315/ 
97. (19371) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6916/97, на регистарска влошка бр. 1-56424-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, проширување на дејноста и промена 
на лице на Претпријатието за услуги и трговија „ЗИ-
КО" д.о.о. ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 68/3-24, Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште гласи: Прет-
пријатие за инженеринг, промет и услуги „ВИВА -
2000" д.о.о. ул. „Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/4-3, Ско-
пје. 
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Кон претпријатието пристапува Емил Ивановски а 
истапува Александар Зиков. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
011099, 011111, 011119, 011219, 011231, 011232, 011291, 
011299, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 
011320, 011390 , 011527, 011710, 011720, 011729 , 011832, 
011990, 012142 , 012321, 090129, 090131, 050302, 011920, 
012421, 012429, 110611, 110902, 110905. 

Се брише Александар Зиков, а се запишува Емил 
Ивановски како директор без ограничување. 0 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр 
6916/97. (19270) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7077/97, на регистарска влошка бр. 1-58300-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште и проширување на дејноста на Тргов-
ското претпријатие „ЌАНИ КОМЕРЦ - ИЦ" ц.о. екс-
порт-импорт е. М. Папрадник, Дебар. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за градежништво, инжене-
ринг, трговија и услуги „ЌАНИ КОМ ЕРИ-ИЦ" ц.о 
експорт-импорт, е. М. Папрадник, Центар Жупа. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 050202, 
05Q203, 050209 , 050301, 050302, 110401, 110402, 110403, 
110404, 110405, 11406 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7077/97. (19271) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр. 668/97, на регистарска влошка бр. 1-29887-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло „СМИЛ-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, ул. „Тоде Дум-
ба" бр 60̂  Куманово. 

Се брише Смилевски Миливој, се запишува Сми-
левска Сунчица како нов директор. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - СкопЈе, Срег. бр. 
668/97. (19272) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 7028/97, на регистарска влошка бр. 1-11379-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Услужното трговско претпријатие 
„МАХАГОНИЈА" д о о . експорт-импорт, е Матејче, 
Куманово. * 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
120350. 

\ 

Од Основниот суд во СкопЈе I - Скопје, Срег бр. 
7028/97. (19273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6952/97 на регистарска влошка бр. 1-43909-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето и 
пристанување на основач, промена на име и седиште 
и лице за застапување и проширување на дејноста на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало „„ИМПАКО" ц.о. увоз-извоз, ул „То-
де Думба" бр. 72/14, Куманово. 

Благој Ивановски истапува како основач. 
Нада Ивановска истапува како основач. 
Тони Димковски пристанува како основач 
Ново име и седиште на иретпријатеито е: Претпри-

јатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „ЖЕГРА-1" цо. увоз-извоз, ул. „2" бр 4, Кума-
ново 

Ново лице за застанување е Тони Димковски, ди-
ректор со неограничени овластувања 

Дејноста сс проширува со. 060602 
Од Основниот суд во СКОПЈС I - СКОНЈС, Срег. бр. 

6952/97 (19274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6859/97 на регистарска влошка бр. 1-46900-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основачи и директор на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ВЕСС КОМЕРЦ" д.о.о. 
експорт-импорт, ул. „ЈНА" бр. 46/2, Куманово. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „ЈНА" бр. 
46/2. 

Кон претпријатието пристапува Јане Младеновски 
и Бобан Бошковски од Куманово. 

Се брише Снежана Ѓурковска, се запишува Јане 
Младеновски како нов директор. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6859/97. (19276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 6946/97 на регистарска влошка бр. 1-46819-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство и трговија на голе-
мо и мало „ЕДМАН-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, ул 
„Перо Шварц" бр. 57. Куманово 

Се брише досегашниот директор: Катерина Коце-
ва, а се запишува: Александар Стојановиќ како дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег бр. 
6946/97 (19277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6746/97 на регистарска влошка бр. 1-13646-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за трговија и услуги „ДЕК-САМ" ц.о. 
ул. „Јоско Илиевски" бр. 24, Куманово. 

Од претпријатието истапува Младеновски Марјан-
чо а пристапува Дејан Димковски од Куманово. 

Се брише Младеновски Марјанчо, а пристапува: 
Дејан Димковски од Куманово. 

Се брише Младеновски Марјанчо, директор без 
ограничување. 

Се запишува Дејан Димковски, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6746/97. (19278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6666/97, на регистарска влошка бр. 1-60021-
0-0-0, ја запиша во- судскиот регистар промената на на-
зив на Претпријатието за производство и трговија 
„РИСКИНА" д.о.о. ул.„Васил Главинов" бр.3/3-13 
Скопје. 

Новата промена на називот на претпријатието гла-
си: Претпријатие за производство и трговија „МИГОС 
ТЕХНИКА" д.о.о. ул.„Васил Главинов" бр.3/3-13 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6666/97. (18532) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5779/97, на регистарска влошка бр. 1-22028-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Градежно занаетчиска задруга „НОВОГРАД-
ЊА" п.о. ул.„Илинденска" бр.138 Скопје. 

Се брише Стефановски Симо, а се запишува Тасев-
ски Петар како в.д. директор со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5779/97. (18626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 6028/97, на регистарска влошка бр. 1-28283-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
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0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
Претпријатието за услуги „НЕРА" ц.о. увоз-извоз 
ул.„ЈНА" бр.28 Кавадарци. v 

Претпријатие за трговија и услуга „МИЛЕНИУМ 
3" ц.о. увоз-извоз ул.„Страшо Пинџур" бр.71/Ц/11. 

Истапува од претпријатието Радмила Поп Ангело-
ва. 

Дејности: 013400, 080201, 080202, 110302, 110901, 
110902, 110903, 110909, 110304, 120190, 120312, 120311, 
120350, комисиона продажба, консигнациона прода-
жба, реекспорт, застапување, посредување, шпедици-
ја, туристички работи во странство. 

Се брише Поп Ангелова Радмила, а се запишува 
Поп Ангелова Невенка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5894/97. , (19202) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6273/97, на регистарска влошка бр. 1-50382-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Стоматолошката ординација „ДЕНТИЦИ-
ЈА" д.о.о. е.Горно Оризари Велес. 

Се врши промена на седиштето на.ординацијата па 
во иднина седиштето ќе биде на ул.„Кирил Пејчино-
в и ћ бр.2 Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6273/97. (19204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 722/98, на регистарска влошка бр. 1-21843-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и седиште, истапување и пристапување на основач 
и промена на директор на Производно трговско прет-
пријатне „ФУКИ" ц.о., експорт-импорт, е. Стримни-
ца, Тетово. 
* Во иднина фирмата ќе гласи: производно трговско 
претпријатие „МИСТЕР X" ц.о., експорт-импорт, е« 
Сгримница, општина Желино. 

Од претпријатието истапува Неџбедин Хамзи, а 
пристапува Елези Му амед. 

Се брише Неџбедин Хамзи, директор без ограничу-
вање, а се запишува Му амед Елези - директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 722/ 
98. (4480) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 429/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001643-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец Таксист „АРТА-
ПРОМ" т.п., Назер Гази Хајдари, е. Стримница, Же-
лино. 

Дејности: 060501 - превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, 060502 - превоз на патници со такси возила. 

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

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Насер Гази Хај дари - управител без 
ограничување. * 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 429/ 
98. (448ђ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 342/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001615-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Рами Нафи Таири т.п., „ДЕР-
ВЕНД - К" таксист, е. Копачиндол, Желино. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602. 
Рами Нафи Таири одговара лично со ЦЕЈ^от СВОЈ 

имот. 

на дејност на Претпријатието за промет и услуги „И-
ТИНЗ" д.о.о. увоз-извоз ул.„Дурмиторска" бр.23-6 
Скопје. 

Дејности: 080121, 080190, 013091. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

6028/97. (18630) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 86/97, на регистарска влошка бр. 6-02000625-
000001, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за промет и 
сервисирање на возила, увоз-извоз, ул.„Илинденска" 
бб Тетово. 

Се брише Тримчевски Јордан, а се запишува Адеми 
Абдула. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 86/ 
97. (19197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6917/97, на регистарска влошка бр. 1-33063-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, правен облик, седиште, основач и проширува-
ње на дејност и промена на лице на Претпријатието 
за промет на големо и мало „ЛИЛИ ДОК" извоз-увоз 
д.о.о. ул.„Скупи" 5 бр.З Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште гласи: Прет-
пријатие за трговија консигнација, застапување и услу-
ги „ЗАЦ - КОМЕРЦ 133" експорт-импорЈг ц.о. 
ул.„Партизански одреди" бр.91. i 

Кон претпријатието пристапува Зацески Зћате, а 
^стапува Спасовска Лиле. 

Дејности: 070219, 070221, 070222, 070223, 070226,. 
070229, 070297, 110301, 110302, 110304, 110903, 110905. 

Се брише Спасовска Лиле, а се запишува Злате За-
евски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
6917/97. > (19198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5845/97, на регистарска влошка бр. 1-22012-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
претпријатието за трговија на големо и мало „ЕМА 
АУРОРА" експорт-импорт д.о.о. комплекс „25" Стара 
скопска чаршија, локал 2 Скопје. 

Се врши бришење на Претпријатието за трговија 
на големо и мало „ЕМА АУРОРА" експорт^импорт 
д.о.о. комплекс 25 Стара Скопска чаршија, локал 2 
Скопје поради припојување кон Претпријатието за 
промет на големо и мало, угостителство и туризам, 
„АУРОРА - ТУРС" ц.о. увоз-извоз ул.„Вељко Влахо-
в и ћ бр.21-1-4 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5845/97. Т (19199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5846/97, на регистарска влошка бр. 1-6639-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
претпријатието за промет на големо и мало угостител-
ство и туризам „АУРОРА ТУРС" ц.о. извоз-увоз 
ул.„Вељко Влаховић бр.21-1-4 Скопје. 

Се врши припојување на Претпријатието за тргови-
ја на големо и мало „ЕМА АУРОРА" експорт-импорт 
д.о.о. Скопје комплекс 25 стара чаршија, локал 2 кон 
претпријатието за промет на големо и мало угостител-
ство и туризам „АУРОРА ТУРС" ц.о. увоз-извоз 
ул.„Вељко Влаховић бр.21-1-4 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5846/97. (19201) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5894/97, на регистарска влошка бр. 1-30054-



Стр. 878-Бр 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 април 1998 

Овластено лице на ТП „Д БРВ ЕНД - К" таксист е 
Рами Нафи Таири ~ управител со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 342/ 
98. (4483) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.. бр. 378/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001586-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Теки Јусуф Османи ТП „ТЕКИ" 
Таксист ул. „В. Тоска" бр. 250, Тетово. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили, 060502 - превоз на стоки во друмскиот соо° 
враќај. 

Теки Јусуф Османи одговара лично со целиот свој 
имот. 

Овластено лице на ТП „ТЕКИ" таксист е Теки Ју-
суф Османи -управител со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 378/ 
98. (4484) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 377/98, на регистарска влошка бр. 6° 
02001585-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Абедин Селман Селмани ТП 
„СААС" Таксист е. Доброште, Теарце. 

Дејности: 060501, 060502', 060503, 060601, 060602. 
Абедин Селман Селмани одговара лично со целиот 

свој имот. 
Овластено лице на ТП „СААС" таксист е Абедин 

Селман Сел мани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 377/ 

98. (4485) 

Основниот суд (Скопје I - Скопје, со решението? 
Трег. бр. 426/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001621-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Колонијал „ДЕНИС-87" Билев-
ски Исмаил Деври Т.П., е. Мелница, Чашка. 

Дејност: 070114 - трговија на мало со разни живот-
ни продукти, алкохолни пијалоци и производи за дома-
шни потреби - колонијал. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за свои-
те обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Билевски Деври - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 426/ 

98. (4486) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 1-63087-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште, основач, проширување на Претпријатие-
то за транспорт, шпедиција „ЛИНЕАРЕТ" д.б.о. 
ул.„50-та Дивизија" бр.20 Скопје. 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатието 
за транспорт и шпедиција „ЛИНЕАРЕТ" д.о.о. екс-
порт-импорт, ул.„50-та Дивизија" бр.50 Скопје во ид-
нина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство, промет и услуги 
„ЛИНЕАРЕН д.о.о. експорт-импорт ул.„Крсто Аса-
нов" бр.8-3/4 Скопје. 

На ден 18.01.1998 год. пристапил Мурат Рафик, а 
на истиот ден истапила Радончиќ Јасмина. 

Дејности: 012810, 012820, 090160. 
Се брише Радончиќ Јасмина, директор, а се запи-

шува Мурат Рефик директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 434/ 

98. (4680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 607/98, на регистарска влошка бр. 1-33805-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште и директор на Производно, трговско и 
услужно претпријатие „ПАНДА ОПТИК" експорт-
импорт п.о. ул.^Народен фронт" 25/11 Скопје. 

Пристапува основачот Манчева Панда, истапува 
Трајковић Душан. 

Се брише Душан Трајковић, а се запишува Манче-
т Панда. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 607/ 
98. , (4681) ч 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 707/98, на регистарска влошка бр. 1-13628-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Претпријатието за превоз, производство и трго-
вија „МЕТАЛ - ЕКСПОРЕС" ц.о. увоз-извоз ул.„Ску-
пи" бр.И Скопје. 

Од 12.02.1998 година кон. претпријатието како 
основач пристапува Претпријатието за меѓународен 
транспорт и промет на големо и мало „БО - МИ 10" 
увоз-извоз д.о.о. с.Бардовци ул.„101" бр.6 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 707/ 
98. (4683)* 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 560/98, на регистарска влошка бр. 1-66648-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за промет на големо и мало занает-
чиски услуги и угостителство „ИНТЕР ТАЊА" ц.о. 
увоз-извоз с.Цово Село Скопје. 

Се брише Крстевски Драги, а се запишува Крстев-
ска Светлана како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 560/ 
98. , (4684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7215/97, на регистарска влошка бр. 1-40343-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, проширување на дејност на 
Претпријатието за промет и услуги „РОБИ" експорт-
импорт д.о.о. е.Кадино Скопје. 

Новата промена на назив и седиште гласи: Прет-
пријатие за производство промет и услуги „АДРИА-
ТИК" увоз-извоз д.о.о. ул.„Ѓорѓи Скрижевски" бр.27 
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Винко Ивчиќ, а ис-
тапува Оливера Стаменковска. 

. Дејности: 060502, 060503, 090140, 090160, 090171, 
090189, 100200, 110301, 110620, 110902, 110903, 110905, 
120312. 

Се брише Оливера Стаменковска, а се запишува 
Винко Ивачиќ како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
7215/97. (4685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 593/98, на регистарска влошка бр. 1-6239-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, лице овластено за застапување, седиште, име на 
фирма и проширување на дејност на Претпријатието 
за промет ца стоки и услуги на големо и мало „АКО 
ТРЕЈД" увоз-извоз, д.о.о., ул. „Ташко Караџа" бр. 24, 
Скопје. 

Во иднина фирмата ќе гласи: Претпријатие за ме-
ѓународен транспорт и шпедиција „БУИГ" д.о.о., екс-
порт-импорт, ул. „Иван Козаров" бр. 24/2-1. 

На ден 04.02.1998 истапил Александар Василевски, 
а на истиот ден пристапил Татјана Чичаковска. 

Ј 
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Дејноста се проширува со: 060503, 060502, 060501, 
012699, 012691, 012624, 012623, 012622, 012621, 012615, 
012614, 012613 , 012612, 012611, 012524, 012523, 012522, 
012521, 012516, 012515, 012514, 012513, 012512, 012511, 
070212, 070214, 070219, 110303, увоз-извоз на опрема 
под закуп (лизинг). 

Се запишува Кети Андоновски - директор без огра-
ничување, а се брише Василевски Александар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 593/ 
98. (4686) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1557/97 од 17.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Недас" ТП 
ДОО од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27/1-5. 

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

За стечаен управник е одреден Цане Ванков од 
Скопје,ул."Крсто Асенов" бр. 12/1/15,телефон (>26-049. 

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.IV.1998 година, во 8,10 часот, во 
соба бр ОЈ 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5459) 

Основниот суд Скопје П - Gconje, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 1188/97 од 21.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППУ "АЗРА 
- РИДА" од Ciconje, ул. "Драчевска" бр. 4/4 

За стечаен судиЈа е одреден Драган Николовски, 
с у д ИЈ а п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Кузман Ку зм ановски 
од СкопЈе,ул."Никола Русински" бр. 4/2-27, телефон 
364-113.„ 

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.IV. 1998 година, во 11,25 часот, во 
барака бр. 4, соба бр ОЈ 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5463) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението 1 Ст.бр. 1566/97 од 09.111.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Пијано -
Маркетинг" Претпријатие за угостителство, промет 
на стоки на големо и мало експорт импорт од; СкопЈе, 
ул "Анкарска" бр. 31/37. ј 

За стечаен судиЈа е одредена Снежана Георгиевска 
Зекир ИЈ а, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од СКОПЈе,ул."Пелистерска" бр. 1/2/7, телефон 376-272. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 08.V. 1998 година, во 12 часот, во соба 
б р ОЈ 4 5 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје. (5469) 

Основниот суд Скопје П - Gtonje објавува дека со 
решението П Ст.бр 614/96 од 25.П.1998 година се 
заклу-чува стечајната постапка над Претпријатието за 
трговија и увоз-извоз 'ТаЈпан" ДОО - Gconje, ул. 
"Антон Попов" бр. 148/1-11 и 6poj на жиро сметка 
40110-601-289764. 

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

Основниот суд СкоЌЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр. 1498/97 од 17.11 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Матиго" 
ПТПУ ДОО од Скопје, ул. "Бертланд Расел" бр. 60а. 

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 23.IV. 1998 година, во 8,00 часот, во 
соба 6poj 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Ckonje. (5539) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст.бр.2521/97 од 25.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППТУ 
"Вуканд" експорт-импорт ДОО од СќопЈе, ул. "Сто-
евска" бр. 11-Б, со жиро сметка 40100-601-241995. 

За стечаен судиЈа е одредена Maja Малахова, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
СкопЈе,ул."Беровска" бр. 2/П-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.IV. 1998 година, во 10,30 часот, во 
барака бр. 4, соба бр ОЈ 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - СкопЈе. (5540) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр. 189/97 од 19.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Пего-
комерц" од Куманово,ул. "Среќко Пужаљка" бр. 13 А. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово,ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 
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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 23.IV.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (5575) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр. 130/97 од 09.III. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПП "Јадран 
транс" од е. Којнаре. 

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

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од 
Куманово,ул."Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650. 

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 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 08.V.1998 година, во 9,20 часот, во 
соба број 11/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (5576) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението И Ст.бр. 152/97 од 08.VII.1998 година е 
отворена стечајна постапка над - должникот ТУУП 
"Весел Дом" од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 156, 
сс> жиро сметка 40100-601 -230141. 

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

За стечаен управник е одреден Донески Стојан од 
Скопје,ул."Методи Митески" бр. 12/6/9, телефон 216-
799 

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 07.V 1998 година, во 8,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5577) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1082/96 од 16.Ш.1998 година се за-
клучува стечајната постапка над стечајниот должник 
Производно трговско претпријатие "Овал" експорт-
импорт - Скопје, со седиште на ул."Струмичка" бр 
8/27 и бр ОЈ на жиро сметка 40100-601-163175. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основен суд Gconje I - Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5578) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Ст.бр 2426/97 од 24.11.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППП 

"Евро-Папули" експорт-импорт од Скопје, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 3/7. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, суди-
ј а п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од СкопЈе,бул."АСНОМ" бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
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 23.IV. 1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5579) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Ст.бр.263/97 од 9.IX.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Роса-
Комерц" од Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 17-
2/3, со жиро сметка 40110-601-379271. 

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

За стечаен управник е одреден Ферид Тахир од 
СкопЈе,бул."Кузман Јосифовски Питу" бр. 24/1-11, 
телефон 165-429. 

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 25JV.1998 година, во 8,30 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5581) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Ст.бр.713/96 од 14.1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПИТУ 
"ИМАЦ" експорт-импорт од Скопје, ул. "Палмиро 
Тољати" бр. 206. 

За стечаен судија е одредена Маја М алахова, суд ИЈ а 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Панче Андроников 
од СкопЈе,ул."Шидска" бр. 26/6, телефон 337-419. 

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 07.V.1998 година, во 8,55 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5604) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II Ст.бр.246/96 од 14.1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТПУ "Три 
Реки" експорт-импорт од Скопје, е. Патишка Река. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 
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За стечаен управник е одреден Панче Андроников 
од СкопЈе,ул."Шидска'1 бр. 26/6, телефон 337-419. 

Се првикуваат доверителите на стечајниот должник 
ца 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 7.V.1998 година, во 8,50 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во ОЗОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5607) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението П Ст.бр. 965/97 од 16.Ш.1998 година се 
заклу-чува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за деловни услуги и трговија 
"Конто-Комерц"' увоз-извоз - Скопје, ул. 
"Востаничка" бр.78 и број на жиро сметка 40100-601-
112782. ј 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. ј (5613) 
> I 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд 1.Ст.бр. 1127/96 од 11.ХЕЈ. 1997 го-
дина заклучена е стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за производство и услуги и трговија на 
големо и мало "ДиЈа-Меди-Техна" увоз извоз ДОО -
Скопје, ул."8 Март" бр. 8, жиро сметка бр. 40100-601-
31642. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5646) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.22/98' од 4.III.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП "Шпенд" од Тетово, 
ул. "Б.Миладинови" бр. 24. 

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

За стечаен управник е одреден Ш^бан Сабриу од 
Тетово, ул."101" бр. 4. 

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 23.IV. 1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (5706) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.310/97 од 17.111.1998 година према ПП 
"Барди Комерц" од е. Велешта - Струга, отвори 
стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Вело Јованоски, 
судија во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник се одредува Мирач Хани од е. 
Велешта - Струга. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до стечајниот совет со поднесок во 2 
примероци со доказите како и уплатена такса од 
600,00 денари на жиро сметка 41020-840-025-3338 во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците 
да ги намират долговите према стечајниот должник 
без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.V. 1998 година, во 10,00 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на Огласната табла од судот 
надеи 17.Ш.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. • (5707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1335/97 од 06.11.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за шоу бизнис "Санденс" од Скопје, ул. "Пелинце" бр. 
16. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, 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 27.IV. 1998 година, во 11,00 часот, во 
соба бр ОЈ 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5860) 

Основниот суд Скопје II - Qconje, објавува дека со 
решението I Ст.бр.967/97 од 25.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПНВПУ "СКР-
ИВА" експорт-импорт ДОО од СкопЈе, ул. "Модест 
Мусогорски" бр. 3-3-10 со жиро сметка 40110-601-
343455. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, 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 27.IV. 1998 година, во 11,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5861) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.129/98 од 23 .III. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "8-ми Октом-
ври" АД Претпријатие за производство на метални 
градежни и други конструкции од Крива Паланка, ул. 
"Долно Гр ам аге" бр. 426. 
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За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
СУДИЈА п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Тодоровски Иванчо 
од Крива Пал анка,ул ."Орце Николов" бр. 24, телефон 
375-949 и 375-384. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да гц 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 9,00 часот, во 
соба број 7/Ш во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (5869) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението *Ст.бр.221/97 од З.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ИРУК "Мер-
мери" од Гостивар. 

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

За стечаен управник е одреден Мирослав Јовано-
ски, дипломиран електро инжењер од с.Долна Бањица. 

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 24.IV. 1998 година, во 10,30 часот, во 
сала бр ОЈ П во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (5870) 

Основниот суд Скопје I - СкоПЈе, објавува дека со 
решението I Ст.бр.783/97 од 15.XII.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за шпедиција трговија на големо и мало 
"Дона" експорт-импорт од СкопЈе, ул. "Горги Ка-
зепов" бр. 16/3-1 и жиро сметка 40120-601-38690. 

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

За_ стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје, бул."Видое Смилевски Бато" бр. 73/2-1, теле-
фон 431-278 и 120-118. 

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.IV. 1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе. (5876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр. 1586/97 од 17III.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Интер-
ледер"интернационал од Скопје,ул."Вељко Влаховиќ" 
бр 19/26. 

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.IV. 1998 година, во 8,05 часот, во 
соба бр ОЈ 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението III Ст.бр.744/97 од 13.1.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "ГО Импекс 
Инженеринг" ПТУ од Gconje, ул. "Вељко Влаховић' 
бр. 2. 

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 првава 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 16.IV. 1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе. (5880) 

Основниот суд СкопЈе II - СкопЈе, објавува дека со 
решението Ст.бр.2395/97 од 16.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Кемакс-АБ" 
од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 54. 

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

За стечаен управник е одреден Драган Величковски 
од Скопје,ул}"Крсте Мисирков" бр. 9, телефон 234%-
487. 

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.IV.1998 година, во 11,15 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Gconje. (5882) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
500/97 од 18.Ш.1998 година над ПП "Селба и Шабан" 
од Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5891) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
343/97 од 15.1.1998 година над ПП "Зик-зак" од Би-
тола, ул."Црвена вода" бр. 9, отвори стечајна постап-
ка но не ja спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5892) 
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Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
515/97 од 20.1.1998 година над ГШ "Бродерс бакрач 
комерц" од Битола, отвори стечајна постапка но не Ја 
спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола. (5893) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието на стечајниот совет Ст.бр. 543/96 од 9.П.1998 
година е отворена стечајна постапка над ПТП "Цен-
тропромет" од е Владевци, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаве-
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" ' I 

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

Од Основниот суд во Струмица. (5894) 

Основниот суд во Струмица објавува дека Со реше-
нието на стечајниот совет Ст.бр. 352/96 од 13 Ш1998 
година е отворена стечајна постапка над ПТИ "Фито-
м еди ка" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата'да се заклучи. . | 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на ^ретпри-
1атијата 

Од Основниот суд во Струмица (5895) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст.бр 310/97 од 16 II 1998 година е Отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Хан Про-
дукт" од е Камењане. ' 

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

За стечаен управник е одреден Шабан Сабриу од 
Тетово, ул "101" бр 4 

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 05 V 1998 година, во 10,15 Часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Тетово (5896) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст бр 353/97 од 29.ХПД997 година е отворена 
стечајна постапка над должниот ПТП "Лиридон" од 
Тетово, ул "Ј. Златаноски" бр. 127. 

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

За стечаен управник е одреден Шабан Сабриу од 
Тетово, ул "101" бр 4 

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 05 V 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба 6poj 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово (5897) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст бр 64/98 од 18.11» 1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП "Хоумер Комерц" 
од Тетово, ул "И Л Рибар" бр. 317 

За стечаен судија е подреден 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 примероци1 со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.V. 1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (5898) 

Основниот суд Скопје II - СкопЈе, објавува дека со 
решението П.Ст.бр.2474/97 од 24.ПЛ998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот УТП "Каја" од 
Скопје, бул "АСНОМ" бр. 16/1-15, жиро сметка 
40100-601-115371. 

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

За стечаен управник е одреден Цаце В ачков од 
Скопје,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 261-
102. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
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 23.IV. 1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5979) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр. 174/96 од 24Ж1998 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот АД 
"Трготекстил-Малопродажба" со ПО "Марс Комерц" 
ДОО - Скопје и жиро сметка 40100-601-208689 

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

, Од Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈС. (5982) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.636/96 од 09.ХП.1996 година е отво-
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рена стечајна постапка над должникот Мешовито 
претпријатие за производство и услуги "Жил ма" 
експорт импорт од Скопје, ул. "Железничка" бр. 37-а, 
со жиро сметка бр. 40100-601-204674. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска -
ЗекнрИЈа, судија при ОВОЈ суд! 

За стечаен управник е одреден Ристо Гореновски 
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 
обавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 07.V.1998 година, во 12 часот, соба број 
45 во ово] суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5984) 

Основниот суд Скопје II - СкопЈе, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.2317/97 од 04.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Пром-
Комерц" од Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр. 2-1. 

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

За стенаен управник е одредена Алексиќ Ружица од 
Скопје,ул "Никола К. Мајски" бр. 41/11, телефон 511-
946. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.V.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - СкопЈе. (6039) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст.бр.266/96 од 28.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТП "Зон"и 
пром" од Гевгелија, ул. "Маршал Тито'* бр. 196. 

За стечаен судија е одреден Дилберов Драги, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Лазаров Живко од 
Скопје,ул "Мито Зафиров" бр. 28, телефон 89-047. 

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

Рочиште за испитување на приЈавените побарувања 
се закажува на 19.V.1998 година, во 9,10 часот, во 
соба бро] 29 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (6042) 

Основниот суд во Гевгел ИЈ а, обЈавува дека со 
решението Ст бр 17/98 од 16П.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ "Евро -
Мак" од Гевгелија, ул. "М. Тито" бб. 

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

За стечаен управник е одреден Никола Варелов од 
Гевгелија, ул."Браќа Миладинови" бр.20, телефон 034-
88-369. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 деца по 
објавувањето^ 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 8,55 часот, во 
соба бр ОЈ 10 во ОВОЈ суд.-

Од Основниот суд во Гевгелија. (6043) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст.бр.2569/97 од 9.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТУПП "Маки" 
од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 4, нас. Илинден, со 
жиро сметка бр. 40110-601-275497. 

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

За стечаен управник е одредена Ружица Алексиќ од 
СкопЈе,ул."Никола К.МаЈски" бр. 41/11, телефон 511-
946. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ОЗ.VI. 1998 година, во 8,00 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Ckonje. (6202) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
405/97 од 12.1.1998 година над ПП "Интерскај комерц" 
од Битола, ул."Карпош" бр.7-2/10 отвори стечајна 
постапка но не jа спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6218) 

Основниот суд во' Битола со решението Ст.бр. 
504/97 од 20.1.1998 година над ПП "Кире" од Битола, 
отвори стечајна постапка но не ja спроведе и ja за-' 
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6219) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
333/97 од 15.1.1998 година над ПП "Јовеликс пром" од 
Битола, отвори стечајна постапка но не j а спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. # (6220) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
503/97 од 20.1.1997 година над ПП "Бис интернацио-
налан сервис" од Битола, отвори стечајна постапка но 
не ја спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6221) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки 
но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со реше-
ние Ст.бр.278/97 од 23.Ш.1998 година над ПП "Обод" 
Електро сервис - Прилеп, ул. "Kej 9-ти Септември"-бб 
lo жиро сметка 41100-601-5299. 
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Со решение Ст.бр.250/97 од 23.Ш.1998 година НЗД 
ИП 'Трејд Сандра"-Прилеп, ул."К&ј 1-ви Мај" бр. 39 
со жиро светка 41100-601-12888. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6222) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки 
но истите не ги спроведе туку закључи и тоа: со реше-
ние Ст.бр.274/97 од 23.Ш.1998 година над ПП "ЗОН" 
- Прилеп, ул. "Браќа Нунески" бр. la со жиро сметка 
41100-601-31044. * 

Со решение Ст.бр.237/97 од 23.Ш.1998 година над 
ПП "Мистер Комерц"-Прилеп, ул."Истарска" бр. 69 
со жиро сметка 41100-601-13406. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6223) 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со реше-

нието Ст.бр. 289/97 од 17.Ш.1998 година, отворена е-
постапка за присилно порамнување спрема должникот 
ГОЛУ "Мак-кирби" експорт - импорт од с.Пештани -
Охрид . 

Се повикуваат сите доверители на должникот 
ППТУ "Мак-кирби" Експорт-импорт од с. Пештани -
охридско, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник на РМ" со гјоднесок 
во 2 примероци, со докази, да му ги пријават на 
советот за порамнување своите побарувања. 

Рочиштето за присилно порамнување ќе се одржи 
во сала бр. I на Основниот суд во Охрид, на ден 
08.V.1998 година со почеток во 12,30 часот. 

Со понудата за присилно порамнување, должникот 
нуди: исплата на долгот во намален износ од1 50% со 
рок на отплата од една година или во намален износ 
од 60% со рок на отплата од две години, или исплел 
на долгот во износ од 100% со рок на отплата од три 
години. 

Огласот за присилно порамнување е истакнат на 
огласната табла на Основниот' суд во Охрид^ на ден 
17.Ш.1998 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (6224) 
Основниот суд во Струга, објавува дека со реше-

нието Ст. бр. 346/97 од 20.111.1998 година према ППТУ 
"Рамико пром" од Струга. 

За^стечаен судија се одредува Вељо Јованоски, 
судија во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник се одредува Адеми Медаим од 
Струга, ул."Ѓорги Ѓоргон" бр. 32-а. н 

Се повикуваат доверителите на советот да ги 
пријават побарувањата со поднесок во два примероци 
со докази и платена такса од 600,00 денари во рок од. 
30 дена по објавувањето на огласот во ''Службен 
весник на РМ". Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите према стечајниот должник без 
одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
de закажува на 04.V. 1998 година, во 10,30 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на Огласната табла од судот 
на ден 20.Ш.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (6225) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со 
решението Ст.бр.524/97 од 24.Ш.1998 година, према 
должникот ППС "Евроком" - Берово, ул."Неретва" 
бр. 21 се отвара стечајна постапка и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Кочани. (6226) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр.206/97 од 24.Ш.1998 година, према долж-
никот ППС "Унита-Комерц" - Делчево, ул. "Проле-
терска" бр. 21'се отвара стечајна постапка и истата не 
се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Кочани. љ (6227) 

Основниот суд во Кочани објавува-, дека со 
решението, Ст.бр.514/97 од 24.Ш.1998 година, према 
должникот ППС "Зем Пром-Бистра" - Берово, ул. 
"Моша Пијаде" бр. 15 се отвара стечајна постапка и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Кочани. (6228) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со 
решението Ст.бр.265/97 од 24.Ш.1998 година, према 
должникот ППС "Марина" - Берово, ул."Страшо 
Пинџур" бр. 23 се отвара стечајна постапка^ истата 
не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Кочани. (6229) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
нието Ст.бр.284/97 од 16.Ш.1998 година, према долж-
никот ППС"Андоновски"- Пехчево, ул."Индустриска" 
бр. 14 се отвара стечајна постапка и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Кочани. (6230) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение на стечајниот совет Ст.бр. 443/97 од 
04.Ш.1998 година е отворена стечајна постапка над 
ППС "Вастопромет" од Радовиш, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (6231) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ст.бр. 1242/97 од 09.Ш.1998 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПП 
"Симекс" од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 7/46. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
СУДИЈА п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Стојан Ќоќоровски 
од Скопје,ул."Рокомија" бр. 35, телефон 612-360. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.IV. 1998 година, во 11,05 часот,во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. 0 (6293) 
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Во огласот за стечај бр. 2874, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 9 од 20 февруари 1998 година, на 
страна 503 во четвртиот ред наместо: "Весет" треба да 
стои: "Беџет". ^ 

ЛИКВИДАЦИЈА • 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 43/98 од 20.П.1998 година, отво-
рена е постанка за редовну ликвидација над долж-
никот Приватно претпријатие за производство, услуги 
и трговија на големо и мало извоз-увоз "Караџа" од 
Скопје, ул. "Благоја Стевевски" бр. 59, со 6poj на 
жиро сметка 40110-601-132446. 

За ликвидационен управник се определува Цане 
Качков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр.12/1=15, теле-
фон 261-102. 

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 24.IV.1998 година, во 11,00 часот во 
марака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скогце. (4520) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нијата подолу наведени заклучена е ликвидационата 
ностапка спрема следните должници: со решение 
Г1.бр. 2/97 од 17.П.1998 година спрема 3.3. "Бозовце" 
зд е Бозовце, со решение Л.бр.17/97 од 03.П.1998 
година спрема ГШ "Акација - 2" од Тетово, со реше-
ние Л.бр. 18/97 од 19.П.1998 година спрема ПИТУ 
6Нехо" од Тетово, со решение Л.бр.19/97 од 26.П.1998 
година спрема СИЗ за шумарство, пошумување на 
голини и заштита на човекова околина - Тетово и 
)ешението Л.бр. 14/97 од 06.Ш 1998 година спрема 
ПТП "Лешница" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпри-
атија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (4554) 

Основниот суд Скопје П - СкопЈе, објавува дека со 
>ешението Ш.бр. 57/98 од 1 ЗЛИ. 1998 година, отво-
р а е постапка за редовна ликвидација над долж-
шкот Претпријатие за вантрешен и надворешен про-
лет "Јард" ДОО од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/32, 
:о 6poj на жиро сметка 40100-601-177466. 

За ликвидационен управник Се определува Младен 
божиновски од СќопЈе, ул. "Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
0 дена од објавувањето н& огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
[ријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликвид-
ациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
тните побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 27.IV.1998 година, во 12,00 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5287) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Г\/Л.бр. 80/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"Смарт Системи" од Скопје, ул. "Јане Сан дански" бр. 
86-4/23, со 6poj на жиро сметка 40100-601-182041. 

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 30.IV.1998 година, во 10,35 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд/ 

Од Основниот суд Скопје П - Ckonje. (5288) 

Основниот суд Скопје^ П = СКОПЈС, објавува дека со 
ешениетоР/Л.бр. 277/97 од 0 3 . Ш . 1 9 9 8 година заклучена 
е ликвидациона поостапка над Трговското претпри-
јатие "Илири М" увоз-извоз од Скопје, ул."Методија 
Митевски" бр. 11/7-2, со жиро сметка 40100-601-
118102. 

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. (5289) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П Л.бр.267/97 од 1 1 . Ш . 1 9 9 8 година се заклу-
чува ликвидационата постапка на ликвидациониот 
должник Претпријатие за промет на стоки и услуги на 
големо и мало "Бини-Комерц" ДОО експорт-импорт -
Скопје, ул."Стојна Стефкова" бр. 173 и 6poj на жиро 
сметка 40100-601-308630. 

По правосилноста на ова решение ликвидаци-
ониот должник да се брише од регистарот на прет-
ор ИЈ атиЈа^ при Основниот суд Скопје I - СкопЈе 

Од Основниот суд Скопје П - СКОПЈС. , ( 5 2 9 0 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 45/98 од 10.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие "ИТС-ПРО" од Скопје, ул. "Лондонска" 
бр. 11 б, со број на жиро сметка 40120-601-74535. 

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.г 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 24.IV.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5301) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр. 24/98 од 06.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство, промет посре-
дување и услуга "Рамазоти-Компани" од Скопје, ул. 
"Чегевара" бр. 63, со 6poj на жиро сметка 40100-601-
363290. 

За ликвидационен управник се определува Влади-
мир Манески од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр.29/1, 
телефон 227-308. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 24.IV.1998 година, во 11,00 часот во бара-
ка бр. 4, соба 6poj 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5302) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ГУ.Л.бр, 68/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство и трговија 
"Н.Б.С" ДОО од Скопје, ул. "П Македонска бригада" 
бб, со 6poj на жиро сметка 40100-601-269482. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109-
3/34, 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 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV. 1998 година, во 10,20 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5303) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува -дека со 
решението Ш.Л.бр. 79/98 од 12Ш.1998 годину, отво-
рена е постапкава редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги на големо и мало "Опти-Комерц" експорт-
импорт од Скопје, ул. "Јосиф Шурна" бр. 2,* со број на 
жиро сметка 40100-601-160857. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-
3/34, 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 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.IV. 1998 година, во 11,20 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5304) 

Основниот суд во Битола со решение РЛ.бр. 20/98 
од 11.Ш.1998 година над ПП "Корле" - Битола, 
ул."Каланица" бр. 5/22, отвори ликвидациона постапка 
но не ja спроведе и Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5319) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 9/98 од 16.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидациона постапка над 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало експорт-импорт "Наги зеки- комерц" 
од е. Слупчане - Куманово. 

За ликвидационен управник се определува Арсов-
ски Живко од Куманово, ул."Фетка Наскова" бр. 1/Д5, 
телефон 414-354. 

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 23.IV. 1998 година, во 10 часот во 
соба број 17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (5321) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението ГЅЛЛ.бр. 72/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за производство на големо и 
мало "СкопЈе комерц" од Скопје, ул. "Славко Арсов" 
бр. 6-а, со број на жиро сметка 40100-601-28512. 

За ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од Скопје, ул. "Никола Мајски" бр.41/11, 
телефон 363-043. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените-побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV. 1998 година, во 10,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5379) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 41/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
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никот Претор ИЈ атар за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало "Елмонт" П.О. од Скопје, ул. 
"Гоце Делчев" бр. 5, е. Трубарево со 6poj на жиро 
сметка 40110-601-154382. 

За ликвидационен управник се определува Ружица 
Алексиќ од СкопЈе, ул. "Никола К. МаЈски" бр.41/11, 
телефон 511-946. 

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 пријаве-
ните побарувања на доверителите на ликвидациониот 
должник на 25.IV.1998 година, во 8,30 часот во барака 
бр. 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - СкопЈе. (5380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ј.Л.бр. 32/98 од 06.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие "Коминко ЈА -СА" од Скопје, 
ул. "Христо Смирненски" бр. 4, со 6poj на жиро 
сметка 40100-601-27258. 

За ликвидационен управник се определува Дими-
трија СтаноЈевски од СкопЈе, ул. "Мито X. Јасмин" 
бр.24/21, телефон 237-314. 

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 прегла ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.IV. 1998 година, во 11 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.бр. 63/98 од 19.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидациЈа над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало 
увоз извоз "Барба" ЦО од Скопје, Градски трговски 
центар П кат локал 11, со број на жиро сметка 40100-
601-109010. 

За ликвидационен управник се определува Дими-
трија Станојевски од Скопје, ул. "Мито X. Јасмин" 
бр.24/21, телефон 237-314. 

Се повикуваат 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 13.V.1998 година, во 11,00 часот во 
;оба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5402) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ш. Л.бр. 205/97 од 17.П.1998 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
ТП "Ликонт" Ц.О. - Скопје, ул."Лермонтова" бр. 18 и 
жиро сметка 40100-601-127535. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5474) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 57/98 од 18.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ПТ "Венински" Д.О.О. од Скопје, ул. "Славејко 
Арсов" бр. 4/8, со број на жиро сметка 40100-601-
109666. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV.1998 година, во 8,15 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5475) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Ј1.бр. 61/98 од 16.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ТП "Центротекстил Ексклузив" ДОО од 
Скопје, ГОД бб. I кат, со број на жиро сметка 40100-
601-313307. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Скопје, ул, "Пелистерска" бр. 11/2-7, 
телефон 251-738. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 0 (5468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.бр. 64/98 од 19.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-^ 
никот Трговско услужно претрпријатие "Мерима 
Комерц" ДОО увоз извоз од Скопје, ул. "Стево 
Филиповић бр. 2/2-5, со број на жиро сметка 40120-
601-319711. 

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 вез рок од 
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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 08.V.1998 година, во 8,45 часот во 
соба бр ОЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје. (5470) 

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр.7/98 
од 13 Ш.1998 година отвори ликвидациона постапка 
над ПП "10 Април" - Прилеп, ул."Димо Наредниот" 
бр. 60/20 со жиро сметка 41100-601-28895 но истата не 
ja спроведе туку заклучи. 

Од Основниот суд во Прилеп. (5496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 36/98 од 10.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка з'а редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за промет, туризам и услуги 
"Тосков" ДОО од СкопЈе, ул. "Вич" бр. 8/6, со 6poj на 
жиро сметка 40120-601-376745. 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од Gconje, ул. "Беровска" бр.2/2-15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Спужбен 
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 23.IV. 1998 година, во 11 часот во 
соба бр ОЈ 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5537) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, објавува &ека со 
решението Ш.Л.бр. 52/98 од 18.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација нар долж-
никот Претпријатие за градежништво, иженоринг и 
тркзвиЈа "Тако-Инжинеринг" од Gconje, ул. "Орце 
Николов" бр. 69/2, со број на жиро сметка 401 00-601-
94087 

За ликвидационен управник се определува Душко 
Тодевски од СКОПЈС, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 512-364 

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 према1 ликви-
дациониот должник, без одлагање. i 

Се закажува рочиште за испитување нЦ прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV. 1998 година, во 8,00 ч^сот во 
соба .број 44 во ОВОЈ суд. i 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5538) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението IV.JI.6p. 76/98 од 20.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпирјатие за внатрешна и надворешна 
трговија "Шпиц комерц" од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 
58/7, со број на жиро сметка 40100-601-59080. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV. 1998 година, во 10,40 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5580) 

Основниот суд СкопЈе П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 11/98 од 17.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Новинско издавачко претпријатие "Свет" од 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 27/14, со 6poj на 
жиро сметка 40100-601-20631. 

За ликвидационен управник се определува СтоЈан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр.3/38. 

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 23.IV. 1998 година во 11,25 часот во 
барака бр. 4, соба бр ОЈ 5 во овој суд. 

Од Основниот суд СКОПЈе П-'Скопје. (5644) 

Основниот суд СкопЈе П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Л.бр. 82/98 од 13.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"Дубровкиња Комерц" увоз-извоз ЦО ,од Скопје, ул. 
"Џон Кенеди" бр. 5, локал 2, и број на жиро сметка 
40100-601-125481. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8/3-36, теле-
фон 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 во̂  два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 30.IV. 1998 година, во 9,00 часот во 
барака број 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Ц - Скопје. (5651) 
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Основниот суд во Охрид преку ликвидациониот 
совет со решението Рл.бр.1/98 од 11.Ш.1998 година 
отвори постапка према ликвидациониот должник 
"Лес-Комерц", е. Лескоец - Охрид, истата не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (5708) 

Во огласот за ликвидација бр. 4693, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 15 од 27 март 1998 го-
дина, на страна 854 во четвртиот ред наместо: 
"Експорес" треба да стои: "Експрес". 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Правоаголен печат под назив: "Бурегџилница "AjceH 
Нехат Ферати", ул.'Тале Христов" Ламела - 6 бр.22 -
Скопје". ^ (5057) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија на големо и мало увоз - извоз "Симитчис" 

, д о о. Тито Велес". (5097) 
Тркалезен печат под назив: "Трговско туристичко 

услужно претпријатие "Тренк - Комерц" Д.о.о. увоз 
- извоз Скопје". 

Тркалезен печат под назив: "Производствено тргов-
ско претпријатие "Трго-мас" ц.о. експорт - импорт, с. 
Сарај, Скопје". (5213) 

Тркалезен печат под наслов: "Претпријатие за про-
извотство трговија и услуги "Три браќа" увоз - извоз 
ц. о Скопје". „ (5236) 

Тркалезен печат под наслов: "Месна заедница "Ра-
душа"- с. Радуша,Скопје". (5242) 

Тркалезен педат и штембил под назив: "Трговско 
претпријатие" Д. С. Галаб Комерц" ц. о. Скопје извоз 
увоз" (5382) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чекови од бр. 16357582 до 1635760, издадени од Сто-
панска банка а.д - Скопје на име Славко Јовановски, 
ул "505" бр.8,Скопје. (5266) 

Чекови од бр.16169096 до 16169097,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Киро Миладинов, ул. 
"Н Русински" бр. 8/2-5-18,Скопје (5272) 

Чекови од бр. 15845908 до 15845927, издадени од Сто-
панска банка а.д - Gconje на име ДеЈан Златановски, 
ул. "Замбел" бр.2-5/5,Скопје. (5277) 

Решение Уп. бр.25-810,издадено од Министерство за 
стопанство Чаир - Скопје на име Џеват Чучуљ,Скопје 

Решение бр 25-53,издадено од Секретар јат за стопан-
ство Чаир - Скопје на име Влатко Коцевски,Скопје. 

Решение уп. бр. 15-4432,издадено од С.О. Центар -
Скопје на име Нусрет Емини,Скопје. (5245) 
Чекови од бр.2479931 до 2479939 и 247995, од тековна 

сметка бр. 1476-92,издадени од Комерцијална банка ад 
Скопје на име Поповски Злате,Скопје. (5310) 

Чекови бр.3966112, 3966121 и 3966125, од тековна 
сметка бр.6167702,из дадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Христова Апостолова Росица, 
Скопје. (5318) 

Чекови бр. 3965677, 3965678 и 3965679, од тековна 
сметка бр.83957-07, издадени од Комерцијална банка 
АЦ Скопје на име Авдулаи Џеват,Скопје. (5464) 

Чек бр.3043049, од тековна сметка бр. 15800/61, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје н£ име 
Касутевска Јелица,Скопје. (5471) 

Чекови од бр.4239369 до 4239376, од тековна сметка 
бр. 124728-89, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Грнчаревска Снежана,Скопје. (5473) 

Чекови од бр. 3413384 до 3413390, 3289131 и 3493631, 
од тековна сметка бр.12147-71, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Симеонова Султана, 
Скопје. (5477) 

Чекови од од бр. 3074879 до 3074891, од тековна 
сметка бр.0203645323,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Стојче Тошевски,Скопје. (5584) 

Чекови од бр.3775091 до 3775098, од тековна сметка 
бр. 91028/49, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костантинов Иван,Скопје. (5871) 

Чекови од бр. 1668570^до 1668577 и 1668568,од теков-
на сметка бр.22868-01,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Данче Кржовска,СкопЈе. (5873) 

Чекови од бр. 1650795 до 1650801,од тековна сметка 
бр. 96927-08, издадени од Комрцијална банка АД 
Скопје на име Долиќоска Стојка,Скопје. (5875) 

Чекови од бр.55036 до 55042, од тековна сметка бр. 
52392-23, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Поповска Македонка,СкопЈе. (5904) 

Чек бр.1656570, од тековна сметка бр. 5340/17 на име 
Златев Зоран, ул."Вера Циривири" бр. 6/10 ,Штип. 

Работна книшка на име Цветковски Веле,СкопЈе. 
Работна книшка на име Мине Бектеши,Скопје. 
Работна книшка на име Александар Дичевски 

Скопје. (5466) 
Работна книшка на име Зоран Стефковски,Скопје. 
Работна книшка на име Јакимовска Снежана, 

Скопје. (5583) 
Работна книшка на имр РаЈковска Соња,Скопје. 
Работна книшка на име Трајановски СТОЈан,Скопје. 

Работна книшка на име Карапанчев Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Сулејмани Џемаил,Скопје. 
Работна книшка на име Игор Тодев,Скопје (5868) 
Работна книшка на име Пендаровски Јован,Скопје. 
Работна книшка на име Лидија Блажевска,Скопје. 

Воена книшкаиздаден од Скопје на име Точевски 
Ацо,Скопје. (5865) 

Чековна картичка бр.6732/23 на име Сузана Петро-
виќ, ул."Иво Лола Рибар"бр. 109,Штип. (6054) 

Свидетелство за завршено основно образование, 
издадено од ОУ "Владимир Назор" Gconje на име 
Александар Дичевски,Скопје. (5467) 

Свидетелство за завршено средно образование, 
издадено од Стено дактилогравско училиште-Скопје 
на име Петковска Верица,Скопје. (5497) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од ОУ 
"Лиман Каба", е. Љуботен на име Рашиди Митат, е. 
Љуботен, СкопЈе. (5595) 

Свидетелство за УШ одделени,издадено од ОУ за 
возрасни "А.С.Макаренко" - СкопЈе на име Јанчевски 
Русе,Скопје. ( 6 0 5 1 ) 

Престанува со вршење на- дејност од 15-ХП-1997 
година, издаден од на име ТП " Партнер" - Петрушев 
Иван Љупчо,Скопје. (5509) 

Преводница бр.08-226/1 од 30-08-1994 година, изда-
дена од ОУ "11 Октомври" - Скопје на име Андонова 
Магдалена,Скопје. . Ѓ5881) 
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Чекови, бр.6448/24 од бр.1481043 до 1481045, издаден 
од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани 
ла име Тодосиева Даниела, е. Оганчево,Кочани« (6069) 

Решение уп. бр. 25-2695, издадено од Секретар јат за 
стопанство Центар - Gconje на име Јусуф Зела,Скопје 

Решение уп. бр. 12-8814,издаден од С. О. Центар-
СкопЈе на име Коцевски Љупчо,Скопје (5320) 

Решение бр.25-1643, издадено од Секретарјат за 
стопанство - Чаир Скопје на име Искендер Јакупов, 
Скопје. (5472) 

Решение за увоз на возила под закуп бр. 18-1847/93, 
издадено од Минисрерстви за надворешни работи -
Скопје на име Т. П. " Фезан",Скопје. (5574) 

Решение уп. бр.25-3164, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Етем Музафер, 
Скопје. (5800) 

Решение бр.25-583издадено од Министерство за сто-
панство Чаир - Скопје на име Манчо Ефремов,СкопЈе. 

Решение бр.25-1375, издадено од Министерство за 
стопанство Чаир - Скопје на име Дивна Зафировска, 
Скопје. (5885) 

Огласот за објавување на пасош за неважен, обја-
вен во "Службен весник на РМ" бр. 14 од 20.Ш.1998 
година на име Стоиловска Сунчица, ул."Илинденска" 
бр. 6, Делчево се сторнира* 

Пасош бр.418442/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Љатифи Африм, ул. "М.Стојановиќ" бр. 4, Кума-
ново. 

Пасош бр. 107774/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Дочовски Абедин, ул."Вуковарска" бр.3/2-15, 
Скопје. 

Пасош бр. 0057208/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Бејковски Вангел, Скопје. (3629) 

Пасош бр. 0552195/95 на име Реџеп Џељо, ул 
"СлавеЈ Планина" бр. 175, Скопје. (4515) 

Пасош бр. 086392 на име Африм Сулејмани, с. 
ново Село I, Тетово. (4282) 

Трговец поединец престанува со вршење дејност од 
01Л.1998 година, издадено на име Ане Превоз - ТП, 
Анка Љубомир Алексовска, Скопје. (3610) 

Пасош бр. 727475/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Исмаил Кенан, ул. "Виничка" бр. 20, Скопје.(1911) 

Пасош бр. 0963553/96, издаден од УВР - Тетово на 
име Алими Зарифете, е. Боговиње, Тетово. (422) 

Пасош бр.874076/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Митев Мите, ул. "П. Илиќ" бр.29/13,СкопЈе. (6193) 

Пасош бр.591500/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Кадриа Махир, е. Тр е бош,Тетово. (6194) 

Пасош бр.215428/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Салиу Исамедин, ул. "А. Писевски" бр. 13 ,Скопје. 

Пасош бр. 540520, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Медин Назиме, ул. "P. Каскалиевиќ" бр Лб,Скопје. 

Пасош бр.ОЗ 50324, издаден од ГУ ВР - Свети Николе 
на име Ѓорѓиевска Тања, с. Дарфулија,Свети Николе. 

Пасош бр.280182/94, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Стојановски Душан, ул."Речиште" бр. 14,СкопЈе. 

Пасош бр.395013/94, издаден од УВР Охрид на име 
Таир Шеме, ул."Бистрица" бр. 10,Охрид. (6205) 

Пасош бр.345694/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Андоновиќ Владан,ул."Драган Стопаревиќ" бр.86, 
Куманово. (6206) 

Пасош бр.0188065 на име Пеов Г*оран, ул. "Загреб-
ска" бр .15,Гевгел ИЈ а. (6210) 

Пасош бр.004-0148 на име Дакиќ Лилјана, ул."Борис 
Кидрич" бр.20,Кавадарци. (6211) 

Пасош бр.0330787 на име Дакиќ Драго, ул. "Борис 
Кирич" бр 20,Кавадарци. (6212) 

Пасош бр.228129/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Веј сели Аќиф, ул."108" бр.2,Тетово. (6213) 

Пасош бр.473585 на име ТраЈчевски Никол а,ул. "Да-
ме Груев" бр.136,Битола. (6214) 

Цасош бр.1035708 на име Христовски Кире, е. Д. 
Оризари,Битола. (6215) 

Пасош бр. 1040456, издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Стр ахил Димковски,СКОПЈе. (6235) 

Пасош бр.124541/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сефер Љимани, е. Д. Свил ар е, Ско ПЈ е (6237) 

Пасош бр.285408/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Елези ФариЈе, ул. "Челопек" бр.30,СкопЈе. (6238) 

Пасош бр.0279963, издаден од ГУ ВР - СкопЈе на име 
Исмет Елези, ул. "Челопек' бр.30,СкопЈе. (6239) 

Пасош бр.0564167/95, издаден од ГУВР - СкопЈе на 
име Ставреска Елена, ул. "Вич" бр.8/27,Скопје (6240) 

Пасош бр 0897379/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Смеон Ставрески, ул. "Вич" бр. 8/27,Скопје. (6241) 

Пасош бр.1039005/97, издаден од ГУВР - Скопје т 
име Баки Изаир, е. Копаница,Скопје. (6242) 

Пасош бр.815608/95,издаден од ГУВР - СкопЈе на име 
Јосимовска Магдалена, ул. "Б. Менков"бр.4/3-12, 
СкопЈе. (6253) 

Пасош бр. 736898/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Рецепи Садат, ул. "К. Не делковски" бр ЛЗ,Тетово. 

Пасош бр. 554498/95,из даден од ГУ ВР - Gconje на име 
Етеми Емине, ул. "ЈБ. Стоилковић бр.1,СкопЈе. (6296) 

Пасош бр.34891/93, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Абди Ерол, ул."Менделеева" бр. l,Qconje. (6299) 

Пасош бр. 1073712, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Пеневска БилЈана,ул. "Т. Пановски"бр.А-2/1-2,СкопЈе. 

Пасош бр. 1063880/98, Издаден од УВР - Куманово на 
име Зориќ Вера, ул. "ЈНА" бр.52//4,Куманово. (6393) 

Пасош бр. 558595/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Јовановски Негован, ул."6" бр.18 н. И. Тричковић 
Куманово. (6395) 

Пасош бр.'557804/95,издаден од УВР - Куманово на 
име ТраЈчевски PajaH, ул."7" бр.15, н. И.Тричковиќ, 
Куманово. (6396) 

Пасош бр.786650/95, издаден од УВР - СкопЈе на име 
Осман Селимани, ул."Војдан Чернодрински"бр.25, 
Скопје. . (6397) 

Пасош бр.322960/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Серафимовски Војкан, ул."Киро ДЕМИШКОВ"бр.25-6, 
Скопје. (6401) 

Пасош бр.431615/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадани Бејтула, с. БОЈ ане,Скопје. (6402) 

Пасош бр.0191809, издаден од УВР - Гостивар на име 
Зибери Шаип, ул."ЈНА"бр.318,Гостивар. (6403) 

Пасош бр.0923623, издаден од УВР - СКОПЈС на име 
Бајрами Реџеп, ул."Кипарска" бр. 1,Скопје. (6406) 

Пасош бр.0856928, издаден од УВР - Прилеп на име 
Здравески Петар, ул. "Ј. Јор даноски" бр. 102-а, Прилеп. 

Пасош бр.0375298, издаден од УВР - Прилеп на име 
Батлески Бранко, ул."Панде Чесноска" бр.8,Прилеп. 

Пасош бр.0510263, на име Кафтанска Билјана,ул."Ја-
не Сандански" бр.34,Берово. (6415) 

Пасош бр.0993474, издаден од ОВР - Делчево на име 
Димитровски Фиданчо, ул."Ванчо Прке" бр. 14, Дел-
чево. « 46420) 
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Пасош бр.697902/95, издаден од УВР - Струмица на 
име Додески Киро, е. Сушево бр.93,Струмица (6421) 

Пасош бр.80863/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Попоски MapjaH, с. Боровец,Струга. (6423) 

Пасош брЛ 37030/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Тодоровиќ Дара, ул."Муртеза Татар" бр. 25,Струга. 

Пасош бр.296204/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Хоџа Раим, с. Мислодежда,Струга. (6427) 

Пасош бр.964490/97,издаден од ОВР - Свети Николе 
на име Аџијева Дејка, с. Лозово,Свети Николе. (6433) 

Пасош бр.0792191, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џепаровски СинасиЈа Гоце,ул."Востаничка"бр.75, 
Скопје. (6438) 

Пасош бр.523409/95, издаден од ОВР - Струга на име 
Адили Љумтурије, ул."Славеј" бр. 24,Струга. (6440) 

Пасош бр.0497479, издаден од ОВР - Гевгелија на 
име Костадинова Соња, ул."? Ноември" бр. 59, Гевге-
лија (6444) 

Пасош бр.246235, издаден од УВР - Тетово на име 
Сефедин Hyxnja, с. ПороЈ ,Тетово. (6447) 

Пасош бр.0935062 на име Цеку Нашиде,Дебар.(6449) 
Пасош бр.819258/97, издаден од ГУ ВР - Скопје на 

име Сали Фариз; ул."Македонско-косовска бригада" 
бр.З 8/24,Скопје. (6453) 

Пасош бр. 156279, издаден од УВР - Скопје на име 
Канатларовски Драги, бул."Партизански одреди" бр. 
143/40 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал („Сл 
весник на РМ" бр 38/93) и член 4 од Законот за транс-
формација на претпријатијата и задругите со опште-
ствен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште, „АГРОПРОМЕТ" - Претпријатие за произвед-
е н о , трговија на големо и мало увоз-извоз ЦО Гости-
вар објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШ-

ТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 

1 „Агропромст" - Претпријатие за производство, 
трговија на големо и мало увоз-извоз ЦО Гостивар, ги 
повикува поранешните сопственици и нивните правни 
наследници кои имаат побарувања на свои имоти од 
Претпријатието да ги пријават во рок од 60 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот. 

2 Седиштето на „Агропромет" - Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз ЦО 
Гостивар е во Гостивар на улица ЈНА бб 

3 Пријавуваната се вршат на посебен образец про-
пишан од Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Сл весник на РМ" бр 3/94) Образецот исто-
времено се доставува до Агенцијата на Република Ма-
кедонија за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал и до „Агропромет" претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз ЦО 
Гостивар 

2 април 1998 

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори, на својата седница одржана на ден 30.03.1998 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИ 

1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 
20 парчиња се утврдува како следува: 

Вид на цигари малопродажна цена (денари) 
Родео лајте 85 мм меко 20,00 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се при-
менува од 10.04.1998 година. 

Одбор на директори 
Претседател, 

Страшо Нелковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
424. Одлука за избор на судии во основните су-

дови во Република Македонија 861 
425. Одлука за огласување избор на судија на 

Основниот суд во Прилеп 861 
426. Одлука за огласување избор на претседа-

тел на Основниот суд во Прилеп 861 
427. Одлука за определување на царински кон-

тингент за увоз на стоки 861 
428. Одлука за определување на царински кон-

тингенти при увоз на замрзнато свинско 
месо и месо од домашни кокошки за 1998 
година 862 

429. Одлука за ослободување од плаќање ради-
одифузна такса на корисници на радио и 
ТВ приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал 862 

430. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 862 

431. Програма за поттикнување на развојот на 
земјоделството во 1998 година 864 

432. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за одбрана 867 

433 Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Центарот за образование на ка-
дри за областа на безбедноста - Скопје . . . 867 

434. Решение за именување директор на Цента-
рот за образование на кадри за рбласта на 
безбедноста - Скопје 867 

435. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈП за стопанисување со 
шуми „Македонски шуми" - Скопје . . . . . . 868 

436 Решение за давање одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 868 

437. Правилник за формата, содржината и на-
чинот на издавањето на контролните мар-
кици за означување на алкохолните пија-
лаци 868 

438. Правилник за изменување на Правилникот 
за начинот на пресметување и плаќана на 
данокот на промет на производи и услуги . . 869 
Меѓународни договори - додаток 1-416 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 




































































































































































































































































































































































































































































