
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 ноември 1998 
Скопје 

Број 55 Год. LIV 

Претплатата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1376. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен верник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година 
донесе 

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

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот - објект 

со површина од 1395 м2 и дворно место со површина од 
7000 м , лоцирани на КП 2804 - КО Прилеп, кои се 
наоѓаат на ул. „Маркова" - Прилеп, сопственост на 
Република Македон»ка, се пренесува на користење на 
Министерството за образование и физичка култура -
Работнички универзитет „Моша Пијаде" - Прилеп. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опишан 

во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Службата за општи и заеднички работи во Владата 
на Република Македонија со корисникот ~ Работнички 
универзитет „Моша Пијаде" - Прилеп да склучи дого-
вор за условите и начинот на користење на објектот. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

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

Бр 23-2000/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1377. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 9.11.1998 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Недвижниот имот - деловни простории со површина 

од 300 м2, кои се наоѓаат во објектот ца ул. „Доне 
Божинов", бр. 13 (II кат), лоцирани на КП 2548 - КО ~ 
Куманово, сопственост на Република Македонија, се 
изземаат од стопанисување на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репу-
блика Македонија. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1856/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1378. 

Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-
платија („Службен весник на РМ" бр. 38/90) и член 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВАЊЕ ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГО-
ВОРНОСТ ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУ-
РИЗАМ ПОПОВА ШАПКА ЈП „ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" ДООЕЛ - ТЕТОВО 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за основање на друштво со ограни-

1375. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/8,5 и 51/88), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот - деловни 
простории со површина од 300 м2, кои се наоѓаат на ул. 
„Доне Божинов", бр. 13 - Куманово (II кат), лоцирани 
на КП 2548, сопственост на Република Македонија, се 
пренесува на Министерството за култура - Народен 
музеј - Куманово. 

Член 2 
Правото на користеле на недвижниот имот опишан 

во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-
боти во Владата ра Република Македонија со корисни-
кот „Народен музеј" - Куманово да склучи договор за 
условите и начинот на користење на деловните просто-

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

Бр 23-1856/2 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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нена одговорност Друштво за угостителство и туризам 
Попова Шапка ЈП „Електростопанство на Македонија" 
- ДООЕЛ - Тетово УО. бр. 02-3320/19/6 од 24 јули 1998 
година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија „Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, на седницата одржана на 24 јули 1998 
година. 

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

Бр 23-2105/7 Претседател на Владата, 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1379. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватиза-
ција на државниот капитал во претпријатијата („Служ-
бен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од Зако-
нот 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 седни-
цата одржана на 9.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
МЗТ „ОПРЕМА ЗА ВОЗИЛА" - АД СКОПЈЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 5,73% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 39.244 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуда. 
Член 3 

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

Бр 23 2645/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1380. ~ 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе 

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

ДОО „СИРМА ГАЛИЦА" - ПРИЛЕП 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 25,03% од вкупната вредност на капиталот 
што претставува износ од 33.672 ДЕМ. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши со 

јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

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

Бр.23-2646/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1381. 
Врз основа на член 171 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр.7/97 и 15/97) и член 46 став 3 
од Законот за Владата на Република Македонка 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 9 ноем-
ври 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА КО-

МИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се потврдува Статутарната одлука за изменување 
на Статутот на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена од Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на 5 ноември 1998 година. 

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

Бр. 23-327/14 
9 ноември 1998 година Претседател на Владата 

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

1382. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „МУЗЕЈ НА СТАРИНСКИ ВОЗИЛА 
СО СЕРВИС ЗА РЕПАРАЦИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ 
ЕКСПОНАТИ", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО 

ОПШТИНАТА КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Музеј на старински возила со сервис за 
репарација на музејските експонати", што ќе се гради 
во општината Карпош, КО „Злокукани", м.в. Голема 
Нива и Јурија, на КП бр. 246/3, КП бр. 2493, КП бр. 
250/2 и КП бр. 283/3, од кои за изградба на објектот со 
придружните содржини се пренаменува 8000 м2, ката-
старска култура неплодно и пасиште 5 класа, сопстве-
ност на Република Македонија и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-2719/1 
9 ноември 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1383. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 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 9.11.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕ-
ПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА 

НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 
1998 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на суровини и репродукционен мате-
ријал наменет за непосредно прозводство за 1998 го-
дина („Службен весник на РМ" бр. 8/98), во точка 2 
став 1, по алинеја 10, се додаваат две нови алинеи кои 
гласат: 

„-1.200 тони пченичен гриз (Тарифна ознака 1103 11 
00 00) и 

- 30 тони фермипан, сув активен квасец ( Тарифна 
ознака 2102 10 31 00)". 

Во ставот 2 од истата точка, во ред трети, по бројот 
2, сврзникот „и" се брише и се става запирка, а по 
бројот 3 се става запирка и се додаваат зборовите „11 и 
12", во истиот ред, по зборот „шеќер" се додаваат збо-
ровите „производство на тестенини и производство на 
пекарски производи". 

2. Во точка 3, став 1, алинеја 11, зборовите „390 
тони" се заменуваат со зборовите „3.300 тони". 

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

Бр 23-27?4ЛЃ Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1384-

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 
(„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 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 9.11.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 
УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

1998 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на опрема и резервни делови за 1998 
година („Службен весник на РМ" бр. 8/98 и 26/98), во 
точка 2 став 1, на крајот на реченицата зборовите „70 
милиони денари" се заменуваат со зборовите „90 мили-
они денари". 

Во истата точка во ставот 2, потточка а) зборовите 
„40 милиони денари" се заменуваат со зборовите „50 
милиони денари", а во потточка б) зборовите „30 мили-
они денари" се заменуваат со зборовите „40 милиони 
денари". 

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

Во 23 2775/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година, , «а Република Македонија, 

Скопје Бланко Црвенковски, с.р. 

1385. 
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 9.11.1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
3707 Хемиски препарати за фо-

тографски намени (освен 
лекови, летала, средства за 
лепење и слични препа-
рати); неизмешани произ-
води за фотографска упо-
треба, подготвени во одме-
рени дози или подготвени 
за продажба на мало во 
форма готова за употреба: 

3707 90 - Друго 
3707 90 90 00 - Друго 6 парчиња 

4810 Хартија и картон, премач-
кани од едната или од обете 
страни со каолин или со 
други неоргански материи, 
со врзивно средство или врз 
врзивно средство, а со друг 
премаз, бојосани или не бо-
јосани по површината, 
украсени или ̂ украсени по 
површината, печатени или 
не печатени, во ролна или 
листови: 
Хартија и картон за пишу-
вање, печатење или за ' 
други графички цели, кои 
од вкупното количество 
влакна содржат до 10% 'од 
масата на влакната добиени 
со механичка постапка: 

4810 11 - Со маса до 150г/м2 

4810 И 99 00 - Во листови 59.500 
парчиња 

4871 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи; ма-
шини за преснимување на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 30 00 00 - Портабл дигитални ма-
шини за автоматска обра-
ботка на податоци, со маса 
до 10 кг. што се состојат од 
најмалку една централна 

единица, тастатура или дис-
плеј. 2 парчиња 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
број 8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содржат во 
исто купиште една или две 
од следните единици; мемо-
риска единици, излезни 
единици: 

8471 50 90 00 -- Друго 2 парниц>а 
8471 60 - Влезни или излезни еди-

ници, што содржат или не 
содржат мемориска еди-
ници во исто купиште: 

847160 40 00 — Печатари 2 парчиња 
8471 60 50 00 — Тастатури 2 парчиња 
8471 70 - Мемориска 
8471 70 51 00 -— Оптички, вклучувајќи 

и магнетно оптички 2 парчиња 
8471 80 - Други единици од маши-

ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 2 парчиња 
8504 Електрични трансформа-

тори, статички конвертори 
(на пример, исправувачи) и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - Статичен конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 — Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 2 парчиња 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија, вклучу-
вајќи жични телефонски 
апарати со бсзжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофониг• 

8517 50 - Други апарати, за жични 
системи со носечка струја 
или за дигитални линиски 
системи: 

8517 50 90 00 - Други 7 парчиња 
8523 Подготвени нсснимени под-

логи за звучни снимања или 
сниман>а на други фено-
мени, освен производите од 
Глава 37: 

8523 20 - Магнетни плочи (ди-
скови): 

8523 20 90 00 - Други 360 парчиња 
8524 Плочи, ленти и други сни-

мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 91 - За репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 — Со снимени податоци 
или програми, од вид кои се 
употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 12 парчиња 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радидифузен приемник или 
со апарати за снимање или 
репродукција на звук ш>и 
слика; видео-монитори и 
видео-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика: 

8528 21 - Во боја: 
8528 21 00 10 — Нови 2 парчиња 

9009 Апарати за фотокопира^ 
со вграден оптички систем, 
апарати за контактно копи-
рање и апарати за термичко 
копирање: 

9009 21 00 00 - Со вградени оптички 
системи 1 парче 

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

Бр 23-2632/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1386. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97) 
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 9.11.1998 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 Основното 
јавно обвинителство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 
- Тслефакси и телеприн-
тери: 

8517 30 00 00 - Комутациони апарати за 
телефонија или телегра-
фија 1 парче 

8517 90 19 00 Други 11 парчиња 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2664/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година »а Република Македонка, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

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

Бр 23-2663/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година на Република Македонија, 

1388 Бранко Црвенковски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување. Количина 

1 2 3 4 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 

8517 90 - Делови: 
8517 90 19 00 —Други 

- напојување за дигитални 
телефони 30 парчиња 
(Pes not on tne pe de) 
- интерфејс за поврзување 
на истурен систем 5 парчиња 
(ехр interace packet) 
- кабинет за истурен систем 2 парчиња 
(epn single model 2) 
- посредничка операторот 
конзола 1 парче 
(bo2cl attnd concole) 
- осигурани за телефонски 
линии 5 парчиња 
(swrm sneak fuse) 
- жица за премостување 6 парчиња 
(swrm 1 pr jumper wire) 
- реглета за 300 парици 6 парчиња 
(swrm 1 loac adm field) 
- трансвер 4 парчиња 
(short rg transciver) 
- фибер оптички кабел 2 парчиња 
(fiber optic cable) 

картичка 2 парчиња 
(dsintec for pr i) 
- картичка која обезбедува 
тон за бирање 1 парче 
(cal classifter pack) 

1387* 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97) 
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 9.11.1998 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОЈ 
МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдуваат резервни делови 
кои не се произведуваат во Република Македонија и 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Владата на Република Македонија - Служба за 
општи и заеднички работи и тоа: 

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 9.11.1998 година, до-

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

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

произведува во Република Македонија и може Да се 
увезе без плаќање царина, а' за потребите на Собрани-
ето на Република Македонија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8544 Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана или ано-
дизирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коаксијални 
кабли) и други изолирани 
електрични спроводник, 
со или без конектори; ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поедноста-
вено оплапггени влакна, 
комбинирани или не со 
електрични спроводник, 
со или без конектори: 
- Жици за наметни: 

8544 51 00 00 ~Со конектори 1 парче 
9022 Рендген - апарати и апа-

рати што користат алфа, 
бета или гама зрачење за 
медицинска, хируршка, за-
барска, ветеринарска или 
друга употреба, вклучу-
вајќи и апарати за радио-
графија или радиотерапија, 
рендгенски цевки и други 
генератори на рендген 
зраци, генератори со висок 
напон, командни табли и 
командни маси, екрани, 
маси, столови и слично, за 
испитување или лекување: 
- Рендген - апарати за ме-
дицинска, хируршка, забар-
ска, ветеринарска или 
друга употреба, вклучу-
вајќи и апарати за радио-
графијаили радиотерапија: 

9022 29 00 00 - За друг» употреби 1 парче 
9022 90 - Друго, вклучувајќи и де-

лови и прибор: 
9022 90 90 00 -Друго 2 парчиња 

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

Бр. 23-2689/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1389. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" број 20/93 и 63/95) и 
член 46, став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 911.1998 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

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

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Собрани-
ето на Република Македонка и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

7326 Други производи од же-
лезо или челик: 
- Откриван или отпре-
соци, понатаму необра-

( ветувани: 
7326 90 - Друго: 
7326 90 98 00 - Друго 

а) PANASONIC TIP AW 
- РН 300 напојувач за 
енергија за AW-PH 4 парчиња 

б) внатрешен pan/tilt ме-
ханизам PANASONIC 
TIP AW-PH 300 2 парчиња 

7616 

8471 

Други производи од алу-
миниум: 

7616 99 . ~Друго: 
7616 99 00 90 - Друго 

а) алуминиумов кутија 
за AJ-D200 tip АЈ-СС20 1 парче 
б) алуминиумов кутија 
за AJ-D200 1 парче 
Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување 
на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 49 ~ Друго испорачани како 
системи: 

8471 49 90 00 - Друго 
а) ГЛАВЕН PC 
PC за управување на си-
стемот CDS 200, со соф-
твер за управување 2 парчиња 

8471 70 - Мемориска единици: 
8471 70 90 00 — Друго 

а) С карта 
Идентификација карта 
- Chip Card, празна 668 парчиња 

8471 80 - Други единици од маши-
,м 1 ните за автоматска обра-

ботка на податоци: 

1 I 2 1 3 I 4 

8471 80 10 00 - Периферни единици 
а) EVPA-200.8021 
Претседавачка единица, 
директно вградена> 
предна плоча дизајни-
рана по желба, LCD 
приказ 2x16 знаци, по-
рака LED, mic копче, 
Рѓ§о копче. 3 гласачки 
топки* отвор за иденти-
фикација карта со LED 
„точно", звучник 3 парчиња 
б) SB - 200-01 
Претседавачка типков-
ница, за контрола на 
комплетниот процес 
(контрола на гласање, 
контрола на микрофон», 
итн.) 2 парчиња 
в) EDVA-200.8021 
Делегатска единица, ди-
ректно вградена, предна 
плоча дизајнирана по 
желба, LCD приказ 2x16 
знаци, порака LED, mic 
копче, 3 гласачки топки, 
отвор за идентификаци-
ј а карта со LED точно 
звук 144 парчиња 
г) EDVA-200.8022 
Делегатска единица, ди-
ректно вградена, предна 
плоча дизајнира^ по 
желба, LCD приказ 
2x16 знаци, порака LED, 
mis копче отвор за иден-
тификација карта со 
LED точно, звучник 26 парчиња 
д) РСК-200 
Програмска единица за 
Chip Cards РСК-200 1 парче 
ѓ) 1200/х 1 парче 
жрРЅ 200 5 парчиња 

8504 Електрични трансфор-
матори, статични кон-
вертори (на пример, 
исправувачи) и индук-
тивни калеми 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 — Модули за напојување 
од вид кои се употребу-
ваат кај машините за ав-
томатска обработка на 
податоци 
а) Напојувач на енергија 
за AW-PH 300, PANASO-
NIC AW-PS 300 4 парчиња 
б)Напојувач на енергија 
за AW-RP 505, PANASO-
NIC AW-PS 301 i HUB 1 парче 
в) АС адаптер тип AG-
В640-В 1 парче 
г) напојувач на енергија 
за AW-PH 300, PANASO-
NIC AW-PS 300 2 парчиња 
д) АС адаптер тип AG-
В640-В 1 парче 

8507v,? Електрични апарати, 
вклучувајќи и сепара-
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1 2 3 % 4 

тори за нив, правоаголни 
или не (вклучувајќи и 
квадратни): 

8507 30 - Никел-кадиум акумула-
тори; 

8507 30 98 00 — Влечни акумулатори 
а) држач/полнач за две 
батерии 4xNPl 2 парчиња 

8517 Електрични апарати за 
жичана телефонија или 
жична телеграфија, 
вклучувајќи жични теле-
фонски апарати со без-
жична слушалка и теле-
комуникациски апарати 
за жични системи со но-
сечка струја или диги-
тални линиски системи; 
видеофони: 
- Телефонски апарати 
(телефони); видеофони: 

8517 19 - Други 
8517 19 90 00 - Други 

а) Интерфонски систем 
ТЕЈ1ЕХ за комункација 
помеѓу претседавачот и 
делегатите * 1 парче 

8518 Микрофони и нивни ста-
пиш: звучници, вклучу-
вајќи и звучници, во 
звучни кутии; наглавни 
слушалки за едно уво и 
комбинации со микро-
фон; аудиофреквентни 
електрични засилувачи; 
електрични комплети за 
засилување на звукот: 

8518 10 - Микрофони и Кивни 
статив и: 

8518 10 90 00 - Друго 
а) ТМ 55/5 > 
Elekret микрофон за 
EPV/EDVA, тенок ди-
зајн, полуподвижен врат, 
светлечки индикатор за 
статусот 173 парчиња 
б) SENNHEISER микро-
фонски сет со кабел, 
вклучувајќи MD 441; 
MZW 441 ALL-KAM 221 2 парчиња 
г) АКТ кардиоид висечки 
микрофон, тип С921 јСМ 6 парчиња 
д) микрофон со форма на 
„гускин врат". 2 парчиња 
ѓ) SENNHEISER безжи-
чен микрофонски 
систем, тип SET 1081 

2 парчиња 
е) SENNHEISER микро-
фонски сет со кабел, 
вклучувајќи MD 441; 
MZW 441; ALL-KAM 221 2 парчиња 

8518 22 - Звучни кутии со повеќе 
звучници 

8518 22 90 00 -Друго 
а)GENELES активен 
мониторски систем тип 
1029 ' 2 парчиња 
б) ВОЅЕ модел 203 6 парчиња 

8520 

в) Активен мониторски 
систем со следните еле-
менти: 
- главна станица на звуч-
ници, вклоп вграден во 
орман, двојна висина 
МЅ731 2 парчиња 
г) склоп вграден во ор-
ман, единечна висина 2 парчиња 

,ѓ) GENELEC активен 
мониторски систем тип 
1029 2 парчиња 
е) ВОЅЕ звучници 151/ 
101/25 12 парчиња 
ж) Монитор звучник 
еден пар, 
JBL Control IC 1 парче 

8518 40 - Аудио-фрек в ентни 
електрични засилу-
вачи: 

851840 99 00—- Друго 
Комплет на елек-
трични засилувачи 
кои се состои од: 
а) електричен заси-
лувач IIA2xl00N 1 парче 
б) електричен заси-
лувач ПА100 1 парче 
в) Електричен заси-
лувач Р А 100, 100W/ 
100V 3 парчиња 
г) Електричен заси-
лувач Р А 100W/100V 3 парчиња 
д) 1:5 видео/баланси-
ран стерео аудио ди-
стрибуциски засилу-
вач 8 парчиња 

8518 50 - Електрични ком-
плети на звук 

8518 50 90 00- Друго 
а) SPIRIT CDS-200 
миксер 1 парче 
б) Конзола на мик-
сање SOUNDCRAFT 
LIVE 411; 12 моно, 2 
стерео, 4 подгрупи 1 парче 
в) Автоматски осум 
канадски миксер 
AKG тип АЅ8, 8/1 1 парче 

г) Конзола за мик-
сање SOUNDCRAFT 
LIVE 411 12 моно, 2 
стерео, 4 подгрупи * парче 
Магнетофони и 
други апарати за сни-
мање на звук, вклу-
чувајќи и апарати со 
вградени уреди за ре-
продукција на звук: 

8520 32 00 00- Дигитален аудио 
вид 
а) Касетофон TECH-
NICS, RS TR373 3 парчиња 
б) ТАЅСАМ реги-
стрирачки рекордер, 
со далечинско упра-
вување 2 парчиња 
в) Касетофон ТЕН-
NICS, RS TR 373 3 парчиња 

1 2 3 
* 

4 
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г) ТАЅКХМ реги-
стрирачки рекордер, 
со далечинско упра-
вување 2 парчиња 

8520 39 00 00- Друго 
а) Диктафон SANYO 
тип TRC 8800 1 парче 

8521 Апарати за снимање 
и репродукција на 
слика, со или без 
вграден видео тјунер: 

8521 10 - Со магнетна лента: 
852110 9000- Друго 

а) Бетакам ЅР виде-
орекордер SONY, tip 
UVW-1400R 2 парчиња 
б)< DVCPRO рекор-
дер VTP 1 парче 
в) Тјунер PANASO-
NIC AG-4700B 2 парчиња 
г) DVCPRO рекор-
дер VTR 1 парче 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

8524 91 -- За репродукццја на 
појави на звук или 
слика: 

8524 9110 00— Со снимени пода-
тоци или програми, 
од вид кои се употре-
буваат со машини за 
автоматска обра-
ботка на податоци 
а) SW-CDS Компле-
тен софтвер пакет за 
управување на систе-
мот CDS. Микро-
фон^ гласање, по-
раки, идентифика-
ција 1 парче 
б) С2 GGP Софтвер 
модул за подршка на 
GGP приказ 1 парче 
г) С2 РСК Софтвер 
модул за-подршка на 
DVA приказ 1 парче 
д) С2 DVA Софтвер 
модул за поддршка 
на DVA приказ 1 парче 

8525 Предаватели за ради-
отелсфонија, ради-
отелеграфија, ради-
одифузија или теле-
визија вклучувајќи и 
со вграден приемник 
или апарат за сни-
ма! be или репродук-
ција на звук; телеви-
зиски камери; видео 
камери со можност 
за задржување на 
слика и други видео 
камера рскордери: 

8525 40 - Видео камери со 
. можност за задржу-
вање на слика и други 
видео камера рекор-
дери: 

8525 40 90 00-- Други видео ка-
| мера рекордери 

а) дигитална 3 CCD 
камера PANASONIC 
AW-E560 6 парчиња 
б) Контролор за 5 ка-
мери и pan/tilt глави, 

! PANASONIC tip AW-
! RJP 505 2 парчиња 
j в) DVCPRO 1/3 кам-
| кордер D-200 1 парче 

г) DVCPRO 1/3 кам-
! кодер AJ-D200 1 парче 

5528 Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-

; фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција на звук или 
слика; видео-мони-
тори или видео-про-
ектори: 
- Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или на звук или 
слика: 

8528 21 -- Во боја 
8528 210010—Нови 

а) Колор видео мони-
тор PANASONIC 9 
ТН-29 AD 70Ф со РФ 
модулатор 5 парчиња 
б) Колор видео мони-
тор PANASONIC 9 

; tip СМ-1000В 6 парчиња 
! в) Презентациски мо-

нитор 29 PANASO-
NIC тип ТХ 29 AD 70 
F RE модулатор 5 парчиња 
г) Крлор видео мони-
тор PANASONIC 9 
тип CM 1000В 2 парчиња 
д) PANASONIC 5В/ 
W тип БМ 500 В 2 парчиња 

8529 Делови погодни за 
употреба исклучи-
телно или главно за 
апарати од тар. број 
8525 до 8528: 

8529 90 - Друго: 
8529 90 00 00— Друго 

а) VINTER ENG три-
ножник и глава PRO-
3GR GGP-05 2 парчиња 

8531 Електрични апарати 
за звучна или визу-
елна сигнализација 
(на пример, ѕвона, 
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1 2 3 4 

сирени, индикатор-
ски табли, алармни 
апарати за заштита 
од кражба или по-
жар), освен оние од 
тар. број 8512 или 
8530: 

8531 20 - Индикаторски та-
бли со вградени 
уреди со течни кри-
стали (LCD) или со 
диоди за емитување 
на светлост (LED): 

8531 20 30 00— Со диоди за емиту-
вање на светлост 
(LED) 
а) GGP-05 Голем 
екран за алфа нуме-
рички приказ за пре-
зентирање на вкуп-
ните резултати на 
гласањето HP-LED 
технологија 1 парче 

8543 Електрични машини 
и апарати со посебни 
функции, неспом-
нати ниту опфатени 
на друго место во 
оваа глава: 

8543 89 - Друго: 
8543 89 90 00— Друго 

а) ВЅЅ тип MSR 
604II, 4 канадски си-
стем со активно раз- , 
гледуваље со елек-
тронски балансирани 
главни мониторски 
излези и два транс-
форматорски балан-

, сирани излези, заси-
лувачи со прекинувач 
со додатоци: ВЅЅ еди-
ници за додаток на 
енергија МСР 602 И; 
BSs PSU адаптерска 
кабловска опрема 
60411 ADK 1 парче 
б) ВЅЅ тип MSR 
604II, 4 канадски си-
стем со активно раз-
делување со елек-
тронски балансирани 
глави и мониторски 
излези и два транс-
форматорски излези 
засилувач со преки-
нувач со додатоци: 
ВЅЅ единици за дода-
ток на енергија MSR 
602II, ВЅЅ излезна 
трансформаторска 
опрема, 4 канали тип 
MSR TON И, ВЅЅ 
PSU адаптерска ка-
бловска опрема 604II 
ADK 2 парчиња 
в) SAMSON гра-
фички еквилајзер 
тип Е-62,1/3 oct 31 

бенд EQ балансиран 
ХЛР hTRS i /o+/-15 
dB засилување, инди-
катор за највисоки 
сигнали, бајпас пре-
кинувач, склоп со су-
пер низок шум 
г) SABINE направа 
за дигитално одложу-
вање тип SDA 102 
д) SABINE FBH 1020 
ѓ) Видео миксер PA-
NASONIC WJ-MH50/ 
В, 4YC со DVE и 
CHROMA TIPKA 
е) ВЅЅ тип MSR 
604II, 4 канадски си-
стем за активно раз-
делување со елек-
тронски балансирани 
главни и мониторски 
излези и два транс-
форматорски балан-
сирани излези заси-
лувач со прекинувач, 
со додатоци: ВЅЅ еди-
ници за додаток на 
енергија MSR 602II; 
ВЅЅ PSU адаптерска 
кабловска опрема 
604II ADK 
ж) ВЅЅ тип MSR 604 
II, 4 канадски систем 
за активно разделу-
вање со електронски 
балансирани главни и 
мониторски излези и 
два трансформатор-
ски балансирани 
издези засилувач со 
прекинувач со дода-
тоци: ВЅЅ единици за 
додаток на енергија 
MSR 602 II; ВЅЅ 
излезна трансформа-
торска опрема, 4 ка-
нали тип MSR ТОН 
II ВЅЅ PSU адаптер-
ска кабловска 
опрема 604 И ADK 

з) SAMSON гра-
фички еквилајзер 
тип Е-62, 1/3 oct 31 
банд EQ, балансиран 
HLR и TRS i/o, +/—15 
dB засилување, инди-
катор за највисоки 
сигнали, бајпас пре-
кинувач, склоп со су-
пер низок шум 
ѕ) SABINE дигитален 
одложуван тип SDA 
102 
и) Видео миксер PA-
NASONIC WJ-MH 
50/В 4YC со DVE и 
CHROMA типка 

3 парчиња 

4 парчиња 
1 парче 

1 парче 

1 парче 

2 парчиња~ 

3 парчиња 

4 парчиња 

парче 
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1 2 - 3 4 1 1 2 3 4 
к) Аудио матичен 
прекинувач'со 6x6 ви-
део балансиран сте-
рео аудио матрица 1 парче 

8544 изолирана жица 
(вклучувајќи емајли-
рана или анодизи-
рана жица), кабли 

»' (вклучувајќи и коак-
сијални кабли) и 
други изолирани 
електрични спровод-
ници со или без ко-
нектори; кабли од 
оптички ^ влакна, 
изработени од поеди-
нечно оплаштени 
влакна, комбинирани 
или не со електрични 
спроводници со или 
без конектори: 

8544 41 - Со конектори 
8544 4110 00- Видови што се упо-

требуваат во телеко-
муникациите 
а) Cabest Комплет 
каблови за вна-
трешно поврзување 
на DPS-PS 1 парче 

9002 Леќи, призми, огле-
дала и други оптички 
елементи од кој и да е 
материјал монтирани 
што се делови или 
прибор на инстру-
менти од оптички не-
обработено стакло: 

900219 00 00-Друго 
а) зум објектив PA-
NASONIC 14х, тип 
AW-A14HBMD 4 парчиња 
б) зум објектив PA-
NASONIC 14х AW-
A14HBMI) 2 парчиња 

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

9401 90 - Делови 
9401 90 80 00— Друго 170 парчиња 

9405 Ламби и други свет-
лечки тела вклучу-
вајќи и рефлектори и 
нивни делови на 
друго место неспом-
нати ниту опфатени; 
осветлени знаци 
осветлени плочки со 
имиња и слично со 
постојано фиксиран 
светлосен извор и 
нивни делови на 
друго место неспом-
нати ниту опфатени: 

9405 40 - Други електрични 
ламби и светлечки 
тела4, 

9405 4010 00- Рефлектори 
а) PAG-ENG ком-
плет светла на камко-

дер PAQ LIGHTML 
(9811N), 12V, 100W и 
12V, 7Ah 2 парчиња 

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

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

Бр. 23;2792/1 
9 ноември 1998 година 

Скопје 
1390. 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 9 ноември 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА I 
1. Иванка Ковачевиќ, повторно се назначува за со-

ветник на министерот за наука. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-2574/2 
9 ноември 1998 година 

Скбпје 
1391. 

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
1. За советник на министерот за надворешни работи 

се назначува Владимир Ефремовски, специјален совет-
ник во Министерството за надворешни работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија".4 

Бр. 17-2677/2 
9 ноември 1998 година 

Скопје 

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

1392. 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонка на седницата одр-
жана на 9 ноември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

, ШдаИСХЕРЈОТ ЗА КУЛТУРА 

*1. Стеван Тинтоски, повторно де назначува за совет-
ник на министерот за култура. 



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

Бр 17-2708/2 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвеновски, с. р. 
1393. 

Врз основа на член 158, став 3 и 4 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
40У90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Мирјана Митевска, досегашен 
советник во Владата на Република Македонија - шеф 
на Кабинетот на претседателот на Владата. 

2. Именуваната се распоредува на работа во Мини-
стерството за култура. 

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

Број 17-2741/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1394• 

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Спасија Глигороска - Биџоска, советник 
за прашања од областа на соработката на Владата со 
Собранието на Република Македонија и со другите ор-
гани и владите на другите држави и со меѓународни 
органи и организации во Одделението за подготвување 
на седници на Владата. 

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

Број 17-2742/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година » Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа toa член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Засоветникво Владат на Република Македонија 

се назначува Софика Фузевска, советник за подготву-

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Катица Старделова, самостоен соработ-
ник за подготвување на седниците на Владата на Репу-
блика Македонија и за следење и извршување на про-
грамата на Владата во Одделението за подготвување на 
седниците на Владата. 

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

Број 17-2745/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1398. — 

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Илинка Смилевска, документарист - ин-

ван>е и извршување на заклучоците на Владата на Репу-
блика Македонија во Одделението за подготвување на 
седниците на Владата. 

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

Број 17-2743/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година «а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ниве на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 65/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Љубица Радованов*^; - Димовска, совет-
ник за подготвувања и извршување на заклучоците на 
Владата на Република Македонија во Одделението за 
подготвување на седниците на Владата. 

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

'Број 17-2744/1 Претседател на Владата 
9 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1397. Ј 

Бр. 55-Стр. 2979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



Стр. 2970 - Бр. 55 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 ноември 1998 

форматичар во Одделението за информационо-доку-
ментациона дејност во Владата на Република Македо-
нија. 

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

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

Број 17-2746/1 
9 ноември 1998 година 

Скопје 
1399. 

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонка 

се назначува Зорица С. Петрова, документарист - ин-
форматичар во Одделението за информационо-доку-
ментациона дејност во Владата на Република Македо-
нија. 

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

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

Број 17-2747/1 
9 ноември 1998 година 

Скопје _____ 
1400. 

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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА ШкКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Ѓорѓи Јаков, библиотекар во Одделението 
за информационо-документациона дејност во Владата 
на Република Македонија. 

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

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

Одделението за средување и обработка на архивска 
граѓа во Архивот на Македонија. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с. р. 
Број 17г2749/1 

9 ноември 1998 година 
Скопје 

1402. ј 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен врсник на РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСГЕ-

| РОТ ЗА КУЛТУРА 
1. За советник на министерот за култура се назна-

чува Панче Наумов, досегашен началник на Одделени-
ето за кадровски и персонални работи во Владата на 
Република Македонија. 

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

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

Бр. 17Ј2750/1 
9 ноември 1998 година 

Скопје 
1403. 

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 
од Законот за органите на управата („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија ( „Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 9 ноември 
1998 година,! донеле 

! 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПО-

ЛИТИКА 
1. Зорица Апостолска, повторно се назначува за по-

мошник на министерот за труд и социјална политика. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2748/1 
9 ноември 1998 година 

1401. СК0ПЈС -
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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата На Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За советник во Владата на Република Македонија 

се назначува Мара Бојаџиева, досегашен началник во 

Бр. 17-2751/1 
9 ноември 1998 година 

Скрпје 

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

1404. " 
Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 

од Законот за органите на управата ( „Службен весник 
на СРМ" бр. 40/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 9 ноември 
1998 година,! донесе 

)Р1 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

! ТИКА 
I - «* - -

1. Адриана Бакева, повторно се назначува за совет-
ник на министерот за труд и социјална политика. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-2752/1 
9 ноември 1998 година 

Скопје 

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

1405. 
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 РМ" бр. 63/94) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

1, Се разрешува Данчо< Марковски, од должноста 
советник на министерот за надворешни работи, заради 
преземање на други работи и задачи. 

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

Бр. 17-2753/2 
9 ноември 1998 година 

Скопје 

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

1406. 
Врз основа на член 24 од Законот за заштита на 

националните паркови („Службен весник на СРМ" бр. 
33/80,10/90 и „Службен весник на РМ" бр. 62/93) и врз 
основа на Одлуката за овластување на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), Комисијата за прашања на изборите и именува-
н»ата на седницата одржана на 13 октомври 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

„ГАЛИЧИЦА" - ОХРИД 

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката 
во Собирот на работните луѓе на ОЗТ Национален 
парк „Галичица" - Охрид поради истек на времето за 
кос се именувани и тоа: 

м-р Здравко Крстановски, 
м-р Васил Мојсоски, и 
Иван Табаковски. 
2. За претставници на Републиката во Собирот на 

работните луѓе на ОЗТ Национален парк „Галичица" -
Охрид, се именуваат: 

Котели Ристо, дипл. правник, пензионер од Охрид, 
Дане Николовски, директор на А•Д. „Тутун" -

Скопје, и 
Димитрија Врсвсзоски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија. 
З.Оваа одлука влегува во сила а> денот на објавува-

њето во „С•лужбен весник на Република Македонија". 

Бр. 10-3554/1 Претседател 
13 октомври 1998 година н а Комисијата за прашан>а 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Алил Џафероски, с.р. 

1407. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на РМ" бр. 17/97-Пречистен 
текст) и врз основа на Одлуката за овластување на 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата на седницата одржана на 13 октом-
ври 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВ-
НАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИ-

ЦИНСКИ ЦЕНТАР - ВЕЛЕС 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Велес („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 15/98) во точката 1, наместо „Благој Галев, 
генерален директор на А•Д. „Ветекс" - Велес", треба 
да стои „Панче Трајков-директор на А•Д. „Димко Ми-
трев" - Велес". 

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

Бр.10-3556/1 Претседател 
13 октомври 1998 година н а Комисијата за прашања 

Скопје н а изборите и именувањата, 
Алил Џафероски, с.р. 

1408. 
Врз основ на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник'на 
Република Македонија" бр.7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 05.11.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Комерцијално-Инвсстициона Банка" А•Д. - Ку-
маново се дава одобрение за издавана на долгорочни 
хартии од вредност - четврта емисија на акции во вред-
ност од 1.000.000 германски марки или 30.975.500,00 
денари по курсот на Народна банка на РМ од 15.10.1998 
година. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение с 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 01-159/1 Претседател на Комисијата, 
6 ноември 1998 година Д-Р Владимир Кандшфн,с.р. 

Скопје и 
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1409. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТОТ ЗА БОНИТЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на документот за 

бонитет („Службен весник на РМ" бр. 32/98), по членот 
3 се додаваат три нови члена З»а, З-б и 3-в кои гласат: 

„Член З•а 

За понудувачите трговци поединци во документот за 
бонитет се искажуваат само елементите од точките 1, 
2, 3 и 8 оддел „III Показатели за деловната успешност" 
од Единствените показатели за оценка на бонитетот, 
дадени во Прилог 1 на овој правилник. 

Член З-б 
За понудувачите правни и физички лица - новоосно-

вани, кои отпочнале со работа во тековната година и 
работат помалку од 6 месеци, во документот за бонитет 
се искажуваат податоците од согледувањата и анали-
зите на показателите од тековното работење со кои 
располага носителот на платниот промет, а за работа 
од над шест месеци податоците од претходно подго-
твена пресметка со биланс на состојба, биланс на успех, 
распоредување на резултатот од работењето и податок 
за бројот на вработените. 

Член 3-в 
Податоците искажани во документот за бонитет не 

можат да бидат постари од шест месеци". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 13-12215/1 
12 ноември 1998 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
д>р Таки Фити, с. р. 

1410. 
Врз основа на член 12 став 5 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно - трговскиот промет („Сл.весник 
на РМ" бр.5/98), министерот за стопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ< ЦЕРТИФИКАТ) 
И ОБРАЗЕЦОТ НА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА БАРА-

ЊЕТО 

- име и адреса на производителот, 
- извозник (име и адреса), 
- даночен број на извозникот, 
- жиро светка на извозникот, 
- вид и и «̂е на производот, 
- земја во која производот се извезува и упатна ста-

ница, | 
- време # место на натоварот, 
- број на превозното средство, 
- број на парчиња и единица на пакување, 
- бруто СЕ нето тежина и 
- основни податоци за квалитетот на производите. 

Барањетр 
образецот 
содржан во 

од став 1 на овој член се поднесува на 
-1 кој е составен дел на овој правилник и е 

Прилогот бр.1. 
КК 

Член 3 
Во барањето за издавање на цертификат за произво-

дите кои се увезуваат се наведуваат следните податоци: 
- име и адреса на увозникот, 
- матичен број и жиро сметка на увозникот, 
- вид и цме на производот, 
- земјата извозник, 
- име на странскиот добавувач, 
- име на производителот, 
- земја на потекло на производот, 
- вид и број на превозното средство, 
- место на натовар, 
- упатна ! станица, 
- адреса на магацинот каде се врши растоварот, 
- корисник на стоката, 
- број на парчиња и единица на пакување, 
- бруто и нето тежина, 
- вредност на стоката во денари и 
- број на договорот за шпедиција (доколку барањето 

се поднесува преку овластен шпедитер). 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на 
образецот КК-2 кој е составен дел на овој правилник и е 
содржан во Прилогот бр.2. 

Член 4 
Со барањето за издавање на цертификат од члено-

вите 2 и 3 на овој правилник се поднесуваат и документи 
кои го следат производот, а служат како доказ за точ-
носта на податоците наведени во барањето. , 

Член 5 
Барањето за издавање на цертификат се поднесува 

до Републичкиот пазарен инспекторат каде постојат 
организирани служби за контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените производи во надво-
решно-трговскиот промет и тоа во Битола, Гевгелија, 
Делчево, куманово, Скопје и Струмица. 

ј Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на ба-

рањето за издавање цертификат и на образецот на кој 
се поднесува барањето. 

Член 2 
Во барањето за издавање на цертификат за произво-

дите кои се извезуваат се наведуваат следните пода-
тоци: 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 17-8223/5 
9 ноември 1998 година 

Скопје 
Министер за стопанство, 

м-р Борис Рикаловски, с.р. 
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1411. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Сл. весник на 
РМ" бр. 5/98), министерот за стопанство во согласност 
со министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

, панство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИ-
ЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРАВНИТЕ ЛИПА ОВЛАСТЕНИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ И НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВО-

РЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат условите кои во 

поглед на техничката опременост треба да ги исполну-
ваат правните лица овластени за вршење на контрола 
на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води и нивните преработки во надворешно-трговскиот 
промет. 

Член 2 
Правните лица кои сакаат да вршат контрола на 

квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води и нивните преработки во надворешно трговскиот 
промет, во смисла на точка 1 од Одлуката за определу-
вање на земјоделски и прехранбени производи и нив-
ните преработки за кои во надворешно-трговскиот про-
мет контрола на квалитетот можат да вршат правни 
лица („Службен весник на РМ" бр. 53/98), во поглед на 
техничката опременост треба да ги исполнуваат след-
ните услови: 

1) за органолептичко испитување на производите од 
месо да имаат електричен шпорет, фрижидер со оддел 
за длабоко замрзнување, алатки за отворање на ли-
менки, тсрмометри, прецизна вага како и неопходен 

* ситен инвентар и друга опрема за органолептичко испи-
тување на квалитетот на производите од месо; 

2) за хемиско испитување на производите од месо^да 
имаат сушална за температура до 250иС, печка за жа-
реп>е со температура до ИОО°С, прецизна аналитичка 
вага со отстапување од Н— 0,0001 г., техничка вага 0,01 
г., ПХ-метар 0.01 спектрофотометар со термостатичко 
купатило, вибратор со 2000 рим, вибратор со 2400 рпм, 
тсрмостатичко купатило, магнетна мешалка, вакуум 
евапоратор, опрема за цврсто-фазна екстракција, течна 
хроматографија (за адитиви), калоримстарска бомба за 
енергетска вредност, вакуум пумпа, апаратура за ми-
крокслдар, сокслет апаратура, фрижидер, центрифуга 
до 3600 рпм, центрифуга до 12000 рпм, потребни ре-
агенс и останата ситна опрема; 

3) за испитуван>о на амбалажата за пакување на про-
изводите од месо да имаат апаратура за испитување на 
квалитетот на лимена и друга амбалажа; 

4) за контрола на преработки од овошје и зеленчук 
(конзерви, смрзнато, сушено), да имаат техничка вага 
до 3 кг.', аналитичка вага, рефрактометар, сушара за 
температура >и> 250°С, печка за жарен>о до 60СГС, екси-
катор, дигестор, помошни стаклени садови (бирста, пи-
лоти, тсрмометри, дестилациони колони и сл), убодни 
термометри со температура до ЗО°С и фрижидер со 
комора за длабоко смрзнува!!^. 

5) за контрола на квалитетот на виното да имаат 
простории за органолсптичко и физичко-хемиско испи-
тување, како и опрема и роагснси за утврдување на 
специфична тежина, процент на алкохол, боја, суви 
материи, танини, вкупна содржина на киселини, испар-
ливи киселини, лимонска киселина, винска киселина, 

вкупен и слободен сумпор, шеќер пред и после инвер-
зија и присуство на хибридни вина; 

6) за контрола на квалитетот на тутунот во лист и 
режан тутун да имаат простории за органолептичко и 
физичко-хемиско испитување на тутунот, клима ко-
мора за кондиционирање на тутунот, апарат за испиту-
вање на апсолутната влага на тутунот на база на елек-
тричен отпор, сушара со температура до 200°С, печка 
за жарење со температура до 1100 С, техничка вага, 
аналитичка вага, дигестор, ПХ-метар, апарат за испи-
тување на еластичноста на тутунот, апарат за дестила-
ција на никотин, водена бања за одредување на шеќери, 
апарат за одредување белтоцќ и азот, „Келтак", спек-
трофотометар, машина за пушење за анализа на тутун-
ски чад и друга потребна лабораториска опрема и ре-
агенс^ 

7) за контрола на квалитетот Ца вишната да имаат 
простории за органалептичко испитување, вага за одре-
дување класа број на плодови во 1 кг. и техничка вага 
до 10 кг. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Наредбата за условите што во по-
глед на работниците и опремата мо>раат да ги исполну-
ваат организациите на здружениот труд за вршење кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи и на нивните преработки во надворешнотр-
говскиот промет („Сл. лист на СФРЈ" бр. 39/75). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 02-8310/1 Бр. 17-8223/2 
26 октомври 1998 година 28 октомври 1998 година 

Скопје Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, Министер за стопанство, 

Киро Доксовски, с.р. Борис Рикаловски, с.р. 

1412. 
Врз основа на член 16 од Законот за контрола на 

квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Сл. весник на 
РМ" бр. 5/98), министерот за стопанство, во согласност 
со министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНО 

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката за вршење контрола на квалитетот на земјо-
делските и прехранбените производи и нивните прера-
ботки во надворсшно-трговскиот промет (во натамош-
ниот текст: производи), условите кои треба да ги обез-
беди извозникот, односно увозникот во врска со врше-
њето на таа контрола и податоците што мора да ги 
содржи цертификатот и се определуваат производи за 
кои може да се издаде цертификат само врз основа на 
претходно извршено испитуван>о, односно анализа или 
суперанализа на тие производи. 
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Член 2 
Контрола на квалитетот на сите производи се врши 

со органолептички преглед на производот, а контрола 
на квалитетот на производите определени со член 19 од 
овој правилник се врши и со лабораториско испиту-
вање, односно со вршење на анализа или суперанализа. 

Член 3 
Органолептичкиот преглед на производот се врши 

со претходна идентификација на пратката, утврдување 
на количината, пакувањето, означувањето, амбала-
жата, превозното средство и условите за транспорти-
рање на производот, утврдување дали се исполнети 
условите на квалитет на производот, како што се: опш-
тиот изглед, боја, мирис, вкус, компетенција, чистота 
(присуство на страни примеси и др.), изедначеност по 
величина, структура, боја, како и утврдување на други 
својства специфични за одреден вид на производ кои 
можат органолептички да се утврдат. 

! 
Член 4 

Лабораториското испитување на производот опфаќа 
вршење на анализа или суперанализа со која се утвр-
дува дали производот ги исполнува условите за квали-
тет во поглед на хемискиот состав и содржината на 
одредени компоненти. 

Земањето на мостри за лабораториско испитување 
се врши на пропишан начин, а за производите за кои не 
е пропишан начинот на земање на мостри се врши на 
начин кој е пропишан за слични производи. 

Член 5 
Суперанализа на производите може да се врши кај 

овластени институции. 
Член 6 

За производите за кои не се пропишани методи за 
вршење на анализа односно суперанализа, анализата-, 
односно суперанализата на тие производи се врши по 
методи пропишани за слични производи. 

Член 7 
За производите за кои ќе се утврди дека ги исполну-

ваат пропишаните услови за квалитет се издава церти-
фикат. 

За производите за кои ќе се утврди дека не ги испол-
нуваат пропишаните услови за квалитет се донесува 
решение за одбивање на барањето за издавање на цер-
тификат. 

Член 8 
За производите за кои е извршен органолсптички 

преглед и се земени мостри за лабораториско испиту-
вање, односно анализа, заради конечно утврдување на 
квалитетот на тие производи и издавање на цертифика-
тот, може да се издаде потврда за царинење ако со 
органолептичкиот преглед се утврди дека тие произ-
води ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на 
квалитетот. 

Член 9 
Производите за кои е донесено решение за одби-

вање на барањето за издавање на цертификат можат, 
во согласност со царинските прописи, да се ускладиш-
тат до завршување на постапката, односно до добивање 
на одобрение според кое можат да се увезуваат како 
производи кои отстапуваат од пропишаниот квалитет 
или додека увозникот не ги отстрани утврдените недо-
статоци. 

Производите кои не одговараат на пропишаниот 
квалитет се уништуваат или враќаат во рок од десет 
дена. 

Член 10 I 
Пратките кои се оштетени или деловите од прат-

ките кај кои настанале промени на квалитетот, заради 
што увозникот ја менува нивната употребна намена, 
можат, во согласност со царинските прописи, да сс ус-
кладиштат до завршувањето на соодветната постапка. 

| Член И 
Контрола на квалитетот на производите се врн»и по 

претходно доставено барање на извозникот, односно 
увозникот за издавање на цертификат за производите 
кои се извезуваат, односно увезуваат. 

Извозникот, односно увозникот, треба да ја подго-
тви пратката за контрола, да овласти лице кое ќе при-
суствува на контролата, да обезбеди лица кои ќе вршат 
помошни дејствија при контролата и земањето мостра 
како и на барање на вршителот на контролата, да под-, 
готви соодветна неопходна амбалажа и друг помошен 

пакување на мострите, 
ото лице од став 2 на овој член се иденти-
лномошно издадено од увозникот, односно 

материјал за 
Овластен 

фикува со пс 
извозникот. 

Член 12 
Барањето за издавање на цертификат за произво-

дите кои се извезуваат, извозникот го поднесува до 
Републичкиот пазарен инспекторат или до овластеното 
правно лице 24 часа пред почетокот на натоварот. 

Барањето за издавање на цертификат за производи 
кои се увезуваат, увозникот го поднесува до Републич-
киот пазарев инспекторат 24 часа пред пристигнува-
њето на производот. 

Увозникот повторно поднесува барање за издавање 
на цертификат за производите кај кои е вршено отстра-
нување на Недостатоците и за производите за кои с 
дадено одобрение за увоз на производи од понизок ква-
литет. ј 

Барање за издавање на цертификат се поднесува и за 
оние производи кои не подлежат на контрола на квали-
тетот, ако странскиот купувач бара цертификат за тие 
производи. 

Член 13 
За производите кои подлежат на контрола на квали-

тет, а за ко^ не е пропишан квалитет за пуштање во 
промет на внатрешниот пазар, увозникот е должен со 
барањето за и*здавање на цертификат, да достави и пи-
смени податоци за хемискиот состав и содржина на ком-
понентите, како и други неопходни податоци за иденти-
фикација и утврдување на квалитетот на тие произ-
води. | 

I 
| . Член 14 

За производите за кОи е договорен извозен квалитет 
со странскиот купувач, извозникот е должен со бара-
њето за издавање на цертификат да приложи и и доказ 
дека таквиот квалитет е договорен. 

; Член 15 
Ако увозникот поднесува барање за издавање на 

цертификат за увоз на производи што отстапуваат од 
пропишаниот квалитет, со барањето за издавање на 
цертификат филожува и копија на документот со кој е 
одобрен увозот на тие прои зводи. 

Член 16 
Цертификатот за производи наменети за извоз 

треба да ги содржи следните податоци: име на правното 
лице кое ја извршило контролата на квалитет, број на 
цертификатот, име и седиште на извозникот, вид и број 
на превозното средство, место на натоварот, земја во 
која производот се извезува, вид и име на производот, 
број на парчин>а и единица на пакување, квалитет на 
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производот, број и датум на лабораториската анализа, 
име на институцијата која ја извршила анализата од-
носно суперанализата, бруто и нето т*ежина на произво-
дот, констатација дека производот одговара на пропи-
шаниот односно договорениот квалитет, датум и место 
на издавање на цертификатот и потпис на овластениот 
работник и печат. 

Член 17 
Цертификатот за производите наменети за увоз 

мора да ги содржи следните податоци: назив на органот 
кој го издал цертификатот, број на цертификатот, име 
и седиште на увозникот, вид и име на производот, земја 
на извозникот, име на странскиот добавувач, земја на 
потекло на производот, име на производителот, вид и 
број на превозното средство, место на натовар, упатеа 
станица, број на парчиња и единица на пакување, ква-
литета л аса на производот, број и датум на лаборатори-
скиот наод, име на институцијата која ја извршила ана-
лизата односно суперанализата, бруто и нето тежина на 
производот, констатација дека производот одговара на 
пропишаниот, односно одобрениот квалитет, датум и 
место на издавање на цертификатот и потпис на овла-
стениот работник. 

За производите за кои е издадено одобрение дека 
можат да се увезуваат како производи кои отстапуваат 
од пропишаниот квалитет, во цертификатот се внесу-
ваат, покрај податоците од став 1 на овој член и пода--
тоди од кој пропис за квалитет производите отстапу-
ваат, како и во што е и колкаво е тоа отстапување. 

Член 18 
Покрај податоците од член 16 и 17 на овој правил-

ник, цертификатот може да содржи и други податоци, 
зависно од видот на производот, барањето на стран-
скиот купувач или од други околности. 

Член 19 
За следните производи што се извезуваат односно 

увезуваат може да се издаде цертификат само врз ос-
нова на претходно извршена анализа или суперанализа 
и тоа: 
1) производи наменети за извоз: 
- конзерви од мссо, конзервиран зеленчук и овошје, 
- вино, 
- тутун во лист и режан тутун. 
2) производи наменети за увоз: 
- жита, 
- млеко и млечни производи, 
- конзерви од месо и риба, 
- масти и масла од животинско потекло, 
- млеко во прав, 
- путер, 
- сирила и млекарски култури, 
- производи од јајца, 
- конзервирано овошје, 
- овошни сокови, бази и концентрати, 
- конзервиран зеленчук, 
- сокови и концентрати од зеленчук, 
- кафе и сурогат на кафе, 
- сол за јадење и саламурење, 
- концентрати за супа, 
- адитиви, 
- масти и масла од растително потекло, 
- шеќер и мед, 
- какаовец и какао производи, 
- вино и производи од вино, 
- еколошки средства, 
- акохолни и безалкохолни пијалаци, 
- суровини и полупроизводи за производство на алко-
холни и безалкохолни пијалаци, 
- спирт и суровини за производство на спирт, 

- сточна храна и додатоци за сточна храна, освен зрне-
с т хранива. 

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, за 
производите кои се увезуваат, цертификат може да се 
издаде и без претходно извршена анализа, ако со орга-
нолептички преглед се утврди дека производот е испо-
рачан од ист испорачател, односно произведен од ист 
производител, дека е во оригинално и неоштетено па-
кување, од иста серија или заштитен со ист или друг 
знак ознака, односно дека има изедначен квалитет, ако 
е во ринфусна состојба и дека со анализа на претходно 
пристигнати пратки од ист таков производ е веќе утвр-
дено дека одговара на пропишаните услови за квалитет 
и дека е издаден цертификат. 

Член 20 
Анализа или суперанализа на производи што не се 

опфатени со одредбите од член 19 од овој правилник, 
може да се врши по исклучокот, ако со органолет•ич-
киот преглед на производот не може со сигурност да се 
утврди составот или одделни елементи на квалитетот 
кои со битни за утврдување на квалитетот на произво-
дот. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за вршење на контрола на квалитетот на земјодел-
ските и прехранбените производи во надворсшно-
трговскиот промет („Сл. лист на СФРЈ44 бр. 23/81). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Бр . 02-8310/2 Бр . 17-8223/3 
26 октомври 1998 година 28 октомври 1998 година 

Скопје Скопје 

Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство Министер за стопанство, 
Киро Доксовски, с.р. Борис Ринговски, с.р. 

1413. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („ Службен 
весник на РМ" бр.5/98), министерот за стопанство до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА РЕПУБЛИ-
ЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНО 

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. За покривање на трошоците на Републичкиот па-
зарен инспекторат за вршење на контрола на квалите-
тот на земјоделските и прехранбените производи и нив-
ните преработки во надворешно-трговскиот промет (во 
натамошниот текст: производите) се плаќа надоместок 
определен со ова решение. 
2. Висината на надоместокот од точка 1 на ова решение 
се утврдува во зависност од видот, масата и начинот на 
транспортот на пратките и изнесува: 
1) за вагонски, камионски, авионски и контејнерски 
пратки од 10 тони 350 денари, а за секој натамошен тон 
односно за секој започнатион уште по 30 денари по тон; 
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2) За денковни пратки до 5 пакети 200 денари, а за секој 
натамошен пакет уште по 20 денари за секој пакет, и 

3) За бродски пратки до 30 тони 320 денари, а за секој 
натмаошен тон односно за секој започнат тон по 10 
денари по тон. 

3. По исклучок од одредбите на точка 2 на ова решение 
за коњи за колење и други категории коњи, освен коњи 
за приплод, магарица за колење и за говеда за колел>е, 
вклучувајќи и телиња и јунин>а се плаќа надоместок од 
200 денари од грло, а за овци и јагниња за колење по 10 
денари од грло. 

4. Ако контролата на квалитетот се врши ноќе, во 
недела или во денови кои со закон се утврдени за праз-
ници, надоместокот од точките 2 и 3 на ова решение се 
зголемува за 100%. 
Под ноќна работа во смисла на став 1 на оваа точка се 
подразбира работа од 22,00 до 6,00 часот. 

5. За«земање мостри на производите што според пропи-
сите подлежат на претходна анализа, надоместокот од 
точка 2 на ова решение се зголемува за 20%. 

6. Ако увозникот односно извозникот не ги подготви 
навремено производите за преглед, а инспекторот 
излезе на местото на прегледот во определеното време, 
се плаќа по 100 денари по секој изминат, односно започ-
нат час на име денгуба. 

7. Надоместокот од точките 2,3, 4, 5, и 6 се уплатува на 
приходната сметка на Министерството за стопанство. 

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

— Бр. 17-8223/4 Министер за стопанство, 
9 ноември 1998 година м-р Борис Рикаловски,с.р. 

Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Стратегијата за интегра-
ција на Република Македонија во НАТО, објавена во 
„Службен весник на РМ4 бр. 51/98, направена е грешка, 
поради што се дава 

ИСПРАВКА 
НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО 

Во точка 3. 2. Добрососедски односи текстот: 
„Наспроти вистината дека Македонија се наоѓа во 

најчувствителниот регион во Европа, ситуирина помеѓу 
четири соседи, некогашни аспиранти за поголеми или 
помали делови од *или дури целата нејзина територија, 
факт е и дека за кратко време од самостојното излегу-
вање на меѓународната сцена Македонија разви завидно 
добри односи со сите од нив", 
се заменува со: 

„Иако Република Македонија се наоѓа во најчув-
ствителниот регион во Европа, за кратко време по неј-
зиното осамостојување разви завидно добри односи со 
сите земји од овој регион". 

Бр. 23-2504/2 
9 ноември 1998 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

Пред о?ој суд е поднесена тужба за развод на 
брак на тужiтелката Мизе Муаџер од Скопје против 
тужениот Насер Муаџер од Скопје, со непозната ад-
реса во Република Германија. Тужбата е поднесена 
преку полномошникот на тужителката, адвокат 
Симеон Двојаков, ул."Питу Гули" бр. 70. 

Судот, со решение П.бр. 2268/98 од З.Х1.1998 годи-
на, како привремен застапник на тужениот кој е со 
непозната адреса, го назначи адвокат Вулнет Пре-
шова од Скопје, ул."Крсте Мисирков" бр. 3. Назначе-
ниот привремен застапник ќе ги заштитува инте-
ресите на тужениот во постапката, се додека тој или 
негов полномошник не се појават пред судот, односно 
додека Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
не го извести судот дека назначил старател. 

Се повикува тужениот по објавувањето на овој 
оглас да се [јави во судот. Во спротивно, неговите 
интереси ќе ги застапува привремен застапник. 

За назначениот привремен застапник е известен и 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П.бр. 
2268/98. (20402) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овсјј суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Јусуфи Рамије од с. Врап-
чиште, против тужениот Јусуфи Ќамил од с. Врап-
чиште, а сега со непозната адреса во странство. Вред-
ност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса и да овласти полномошник кој ќе го 
застапува по оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот 
по службена постапка ќе му постави привремен 
застапник. За привремен застапник ќе биде поставена 
Душица Димитриеска, стручен соработник во Основ-
ниот суд во Гостивар. 

ОдОсновниот суд во Гостивар, П.бр. 837/98. (21367) 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНО ВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Мустафов Себастијан од с. 
Катланово-Скопско, застапував преку полномошник 
Јовица Бојковски, адвокат од Скопје, против туже-
ната Мустафова Пакизе, со непозната адреса во CP 
Германија. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок 
30 дена по објавувањето на огласот и да ја достави 
сегашната адреса на живеење. 

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

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, XIV. П.бр. 
2654/98. (20399) 



18 ноември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 55 - Стр. 2971 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Шабани 
Саќип од с. Добридол се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Лутви Алиу роден 1893 година во 
с. Добридол од татко Алиу Шабан. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Лутви Алиу во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето 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 кои што 
знаат нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат 
на овој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повика-
ното лице не се јави до овој суд, ќе се утврди дека ова 
лице е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.118/98. (20398) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

При Основниот суд во Кавадарци се води граѓан-
ски спор за поништување на наследничка изјава на 
тужениот Павле Ичев од Скопје, со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот по овој пред-
мет се определува Соња Василевска од Кавадарци, 
која ќе го застапува тужениот во постапката се додека 
Тој или неговиот полномошник не се појави пред 
судот или Центарот за социјални работи не определи 
старател и за тоа го извести судот. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр.439/98.(20460) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за надомест на 

штета по тужбата На тужителот Нухии Авдираман од 
Куманово, против тужените Рамани Зејнула од с. 
Черкези и Тоска Хилми од Скопје. 

бидејќи тужениот Рамани Зејнула е со непоз-
нато престојувалиште во странство, од страна на 
Основниот суд во Куманово му се одредува привремен 
застапник Живко Арсовски, адвокат од Куманово, кој 
што ќе го застапува тужениот се додека тој или 
неговиот полномошник не се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, I. П.бр. 2662/96. 
(21089) 

Пред овој суд се води парнична постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Л*атифи Абедин од с. Отља против тужените Јанач-
кова Вука од Скопје, Петровиќ Милица од с. Матејче 
и Коргут Јагода од с. Матејче, на привремена работа 
во Шведска со непозната адреса. Вредност на спорот 
1.000 денари. 

На тужената Коргут Јагода и се поставува привре-
мен застапник кој ќе ја застапува тужената во оваа 
постапка се додека таа или нејзин полномошник не се 
појават пред судот односно додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека назначил 
старател. За привремен застапник се поставува адво-
катот Горан Пешевски од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово,П.бр. 1576/98. (2109 )̂ 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и 
право на користење по тужбата на тужителот Алек-
садар Кереместевски од Ресен, против тужениот 
Крум Ристов Доревски од Ресен, сега во САД. Вред-
ност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномош-
ник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува 
неговите права и интереси, се до окончување на 
постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 164/98. (20824) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за регресно поба-

рување по тужбата на тужителот АД за осигурување 
"Македонија" - Скопје - филијала - Тетово, против ту-
жениот Саити Сефедин од Тетово, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
пред овој суд или пак постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен застапник 
кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1006/98. (20461) 

Пред .Основниот суд во Тетово се води спор за 
надомест на штета по тужбата на тужителот АД за 
осигурување "Вардар" - Скопје, против тужениот 
Крсто Аврамовски од Тетово, сега во Германија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му 
биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. ^512/98. (21094) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
поради отстранување на извор за опасност од штета ^ 
по тужбата на тужителите Авни Адеми и Гарип 
Адеми, двајцата од с. Пирок, против тужениот Шефки 
Весели од с. Пирок, сега на привремена работа во Раб 
- Република Хрватска со непозната адреса. Вредност 
на спорот 20.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот, се јави во• судот, ја 
достави својата адреса или одреди свој полномошник 
кој ќе го застапува во постапката. 

Во спротивно, судот преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово, на тужениот ќе му постави при-
времен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката по овој предмет до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.814/98. (21097) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за утврдување на смртта на лицето Рецепи Рецеп, 
порано од с. Камењане, а по предлог на пред-
лагачот, неговиот син Рецепи Хусни од с. Камењане. 

Се повикува лицето Рецепи Ајрула Рецеп, роден во 
с. Камењане 1882 година, да се јави во Основниот суд 
во Тетово или секој друг што знае за неговите живот 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во 

спротивно, судот на истиот ќе му постави привремен 
старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.512/98. (21366) 
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Пред овој суд се води спор за исполнување #а до-
говор по тужбата на тужителот Дамјановиќ Драгомир 
од с. Фалите, против тужениот Зејнулахи Зијадин од 
с. Селце, а сега со непозната адреса. Вредност на 
спорот 89.250,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена или да одреди свој полномошник. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1048/98. (21368) 

Пред овој суд е заведена тужба за развод на брак од 
тужителката Соња Николовска од Штип, против 
тужениот Перо Николовски, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во овој суд или да достави точна адреса, или назначи 
свој полномошник. Во спротивно, судот по службена 
должност, согласно чл. 78 од ЗПП, ќе постави привре-
мен застапник, кој ќе ги штити неговите интереси 
пред овој суд, до правосилноста на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1074/97. (21371) 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапката 
за расправање на оставината на покојната Јашари 
Фата порано од с. Озормиигге - Тетовско. 

Покојната како законски наследници ги оставила: 
ќерката Етеми Ребија од с. Нераште и синот Сулејман 
Блажевиќ од с. Озормипгге, а сега со непозната 
адреса во Шведска. 

Се повикува наследникот Блажевиќ Сулејман да 
се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 1 година 
по објавувањето на огласот, да даде наследничка 
изјава преку овој суд. Доколку не се јави во тој рок 
судот ќе му постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, 0.бр.230/98. (20462) 

ОСНОВЕН СУД ВО. ШТИП 

Пред овој суд е заведена тужба за развод на брак од 
тужителката Катхерине Доневска од Штип, против 
тужениот Зоранчо Доневски, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во овој суд или да достави точна адреса, или назначи 
свој полномошник. Во спротивно, судот по службена 
должност согласно чл. 78 од ЗПП, ќе постави привре-
мен застапник, кој ќе ги брани неговите интереси, до 
правосилноста на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.517/98. (21370) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1223/98, на (регистарска влошка бр. 002137, го запиша 
во трговскиот регистар Друштвото за производство, 
трговија и услуги „МИТРЕ" увоз-извоз Митре Пејоски 
ДООЕЈ1 Кичево ул. „Иван Трпески" 6 Кичево. 

Дејности: 01.42, 15.11, 15.51, 15.61, 15.81, 15.8101, 
15.81/2, 15.ј>1, 15.93, 17.11, 17.12, 17,21, 17.22, 17.40, 
18,10, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.20, 20,30, 20,40, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23; 20.10, 20,20, 20.30, 20.40, 
45.11, 4 5 . l l 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51,13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.21 51.24, 51.25, 51.31, 51,32, 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51,43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 51.47, 51.51, 51,53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 5I.64, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.6± 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.22, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.56, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15 , 74.20, 
74.40, 93.01| 93.02, 95.00. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1223/98. 
(20419) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1411/98, на регистарска влошка бр. 002325, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на ПП во Друштво 
за производ<ство, трговија и услуги Виолета Милеска, 
ВИОБИ увоз-извоз ДООЕЛ ул. Кеј „Борис Кидрич" 
14-а Струга.! 

Седиште: ул. Кеј „борис Кидрич" 14-а. 
Основна главнина: 11.080,00 ДЕМ во денарска про-

тиввредност! од 343.480,00 денари. 
Дејности^ 15.33, 15.32, 15.31, 15.61, 15.62, 15.72, 

15.84, 15.861 15.87, 15.88, 15.89, 51.21, 51.37, 52.11, 
52.12, 15.91Ј 15.92, 15.98/2, 60.24, 60.22, 63.21, 71.10, 
52.21, 52.111 52.12, 52.45, 52.48, 52.24, 52,27, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 36.63, 93.05, 74.40, 74.13, 
74.14, 72.60,174.12., надворешно трговско работење со 
прехранбени производи, надворешно трговско рабо-
тење со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Друштво: х) во правниот промет со трети лица има 
полни овластувања и полна одговорност. Лице овла-
стено за застапување е Виолета Милеска управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1411/98. 
(20420) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1614/98, на регистарска влошка бр. 1-3913, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување! на Приватното претпријатие за трговија 
на големо и мало „КАРАЈУСКА" извоз-увоз, п.о. ул. 
„ЈНА" број 14/1 Битола. 

Промена јна лицето овластено за застапување на. 
приватното претпријатие за трговија на големо и мало 
„Карајуска" извоз-увоз Битола, п.о. ул. „ЈНА" 14/11 
Битола. ј 

Му престанува овластувањето за застапување на ли-
цето Владислав Сотировски директор со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Лице овластено за застапување на ПП за трговија на 
големо и мало „Карајуска" извоз•у воз. Битола п.о. ул. 
„ЈНА" 14/11 е Ивановска Олимпија директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1614/98, 
| (20432) 

Пред овој суд се води спор за регресно побару-
вање по тужбата на тужителот АД за осигурување 
"Македонија" - Филијала - Тетово, против тужениот 
Алити Бедри од с. Д. Палчиште. Вредност на спорот 
17.731,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена, или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1008/98. (21369) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1054/98, на регистарска влошка бр. 001968, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ЛП во ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Димче Драги Царовски „ЏИМИ" увоз-извоз Кукуре-
чани ДООЕЛ. 

Дејности: 26.21, 26.25, 20.33, 33.30, 28.21, 28.40, 
28.52 , 28.75 , 52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.74, 52.72/2, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.41, 18.21, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 
25.13, 25.24,15.81, 15.3, 15.4,15.5,15.6,15.7,15.8,15.9, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 5.24, 33.10/1, 33.10/2, 21.23, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.51, 51.34, 51.23, 51.39, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 21.25, 36.63, 74.70, 74.81, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 93.02/93.01, 
74.84, 74.12, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
55.30, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Управител без ограничување е Димче Царовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1054/98. 

• (19384) 
Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 

1650/98, на регистарска влошка бр. 1-6810, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач на Приват-
ното претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало „МЕРОВСКИ - КОМЕРЦ" увоз-
извоз Битола П•О. Битола, ул. „Народни херои" бр.23. 

Седиште: Битола, ул.„Народни херои" бр. 23. 
Директор: Димче Меровски. 
Од претпријатието истапува основачот Мирче Ме-

ровски и се брише од судскиот регистар како основач. 
На претпријатието како основач му пристапува 

Димче Меровски од Битола, ул. „Народни херои" бр. 
23 со м. бр. на л. к. 1011959410017 кој како до сега така 
и во иднина ќе ја врши функцијата на директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1650/98. 
(19386) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1081/98, на регистарска влошка бр. 001995, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на пп во дооел на 
Трговското друштво за производство, услуги и трговија 
на Блаже Милан Атанасоски „МУДУР - ПРОМЕТ" 
Прилеп, ул. „Струшка" бр.50. 

Атанасоски Блаже - управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности со м. бр. 
2602961440016 УВР Прилеп. 

Дејности: 45.2101, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 74.12, 52.36, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72/1, 
52.72/2, 55.3071, 55.40, 60.20, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
65.12/3. 

- Надворешна трговија со прехранбени производи. 
- Надворешна трговија СО) непрехранбени произ-

води. 
Атанасоски Блаже, управител без ограничувања во 

рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1081/98. 

(19387) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1109/98, на регистарска влошка бр. 002022, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријати-
ето во ДООЕЈ1 на Друштвото за производство, трго-
вија, транспорт и услуги „ИНО ЕЛЕКТРА" увоз-извоз 
Благојче Лупкароски ДООЕЛ Кичево ул. „11-ти Октом-
ври" бр. 148 Кичево. 

Производствено - трговско претпријатие на големо 
и мало увоз-извоз угостителство и други услуги „ИНО 
ЕЛЕКТРА" Д. О. О. Кичево се усогласува со Законот 
за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив 
како претходно. 

Основач на друштвото е Благојче' Лукароски од Ки-
чево ул. „11-ти Октомври" бр. 148 Кичево. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 
51.33 , 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62. 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05. 

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бу-
гарија, Албанија и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Благојче Лукароски -
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1109/98. 
(19388) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1386/98, на регистарска влошка бр. 002300, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, Промет и услуги Неделко-
ски Љубен „РИВИЕРА" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ 
Прилеп, ул. „Добре Иваноски" бр.19. 

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. „Добре 
Иваноски" бр. 19. 

Основач на Друштвото - единствен содружник е ли-
цето Љубен Неделкоски од Прилеп ул. „Добре Ивано-
ски" бр. 19 со м. бр. 2410961410003 и л. к. бр. 240090 -
УВР Прилеп. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности:01.11/1, 
01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 15.98/2, 
17.40/2,17.54/2, 45.31, 45.33, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/ 
2, 50.50,51.21, 51.31, 51.34, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 
93.05. надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото има полни овластувања и полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет е Мицакоски Стојан - управител без 
ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1386/98. 
(19395) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1098/98, на регистарска влошка бр. 002011, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие 
во ДООЕЛ во Друштво> за производство, трговија и 
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услуги „МИСЛИМ ЦИТИ" увоз-извоз Јао Мислим ДО-
ОЕЛ с. Колари Општина Зајас. 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„МИСЛИМ ЦИТИ" увоз-извоз Д.О.О.Кичево с. Ко-
лари Кичево се усогласува со Законот за трговски 
друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како што е 
претходно. 

Основач на друштвото е Јао Мислим од с. Колари 
Општина Зајас. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, $0.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51,19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.57 , 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45 , 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.61, 52.63, 55.11, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74,14, 74.40, 
92.34, 92.72, 93.05, 

070310, 070320, мало1раничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет: 
Јао Мислим - управител без ограничувања во рам-

ките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1098/98. 

— (19396) 
Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 

1092/98, на регистарска влошка бр. 002006, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријати-
ето во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ТРОПИК" увоз-извоз Арис Канзоски ДО-
ОЕЛ Кичево ул. „Караџиќева" бр. 15 Кичево. 

Претпријатието за промет и производство „ФОРУМ 
КОМ" Ц , 0 . Експорт - Импорт Кичево се усогласува со 
Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ 
со назив како претходно. 

Основач на друштвото е Арис Канзоски од Кичево, 
ул. „Карџиќева" бр. 15 Кичево/ 

, Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 45.11, 
45.12/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16,51.17, 51.19,51.21, 51,23, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35; 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60,74.11, 
74.12, 74.14, 74.40, 92.72, 93.05. 

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бу-
гарија, Албанија и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет е Арис Канзоски - управител 
без ограничување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1092/98. 
(19397) 

Основниот суд во Битола со решението трег. бр. 
1095/98, на! регистарска влошка бр. 002008, го запиша 
во трговскиот регистар претварањето на претпријати-
ето во ДООЕЛ на друштвото за производство, промет и 
услуги ИТРОН увоз-извоз Кузманоски Сашо ДООЕЛ 
Кичево. 

ул. „Трајан Дејаноски" бр. 3 Кичево. 
Претпријатието за производство, промет и услуги 

увоз-извоз ИТРОН" со Ц. О. Кичево се усогласува со 
Законот за (трговски друштва и се претвара во ДООЕЛ 
со назив ка^со претходно. 

Основач на друштвото е: Кузманоски Сашо од Ки-
чево ул. „Трајан Дејаноски" бр. 3 Кичево. 

Дејност:, 15.11,15.12,15.31,15.32,15.33,15.51,15.52, 
15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.961, 15.97, 15.98, 50.10, 5,0,20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 15.16, 51.17, 
51.19, 51.2}, 51.23 , 51.25 , 51.32, 51.33 , 51.34 , 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.4^, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.ll , 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33,' 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52,50, 52.61, 52.62, 52.63 , 55.11, 
55.30/1, 55.Ж2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 
92.34, 92.72| 93.05. 

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Ал-
банија, Бугарија и CP Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, констелација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет: 
КУЗМАНОСКИ САШО - Управител без ограничу-

вања во рамките на запишаните дејности. 
МЕ -1712966433004-
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1095/98. 

(19398) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1094/98, на регистарска влошка бр, 002008, го запиша 
во трговскиот регистар претварањето на претпријати-
ето во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија 
угостителст во и услуги СЅ увоз-извоз 

Сава Матевски ДООЕЈ1 Кичево 
ул. „Санде Штерјоски" бр.15 Кичево. 
Производствено трговско претпријатие на големо и 

мало увоз - извоз угостителство и други услуги „СЅ" 
Д.О.О. Кичево се усогласува со Законот за трговски 
друштва и се претвара во ДООЕЛ со назив како прет-
ходно. 

Основач на друштвото е Сава Матеска од Скопје ул, 
„Булевар" ЈНА бр. 54/2-17 Скопје. 

Дејност: 15. 11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15,96 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22,Г 18.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.23 51.25, 5132, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39/51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.52[ 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33 52.41, 5•2.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48,' 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 
92.72, 93.05.1 

070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и CP Југославија, застапуваа на 
странски фиРми> посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
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Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет: 
САВА МАТЕСКА - Управител без ограничување 

во рамките на запишаните дејности. 
МБ - 1812953438001-
Од Основниот суд во Битола, трег. бр, 1094/98 

(19399) 

Основниот суд во Битола со решението Трег, бр. 
1108/98, на регистарска влошка бр. 002021 го запиша во 
трговскиот регистар претварањето на претпријатието 
во ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија, 
услуги и транспорт ЛИПРОМ увоз-извоз 

Лила Никодиноска ДООЕЛ К,ичево 
ул. „Гоце Делчев,, бр. 39 Кичево. 
„ЛИПРОМ" ДОО за производство, трговија и 

услуги експорт-импорт Кичево, ул,,,Гоце Делчев" бр,39 
Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и 
се претвара во ДООЕЛ со назив како и претходно. 

Основач на друштвото е Лиле Никодиноска од Ки-
чево, ул, „Гоце Делчев" бр.39 Кичево. 

Дејност: 15.11,15.12,15.31,15.32,15.33,15.51,15.52, 
15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 16.%, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 43.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.2252.23, 
52.24, 52.25 , 52,26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, .52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.14, 74,40, 92.34, 92.72, 93.05. 

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бу-
гарија, Албанија и СР Југославија, застапување на 
странски фирми, посредништво, консигнација и 
вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет: 
ЛИЛА НИКОДИНОСКА - Управител без ограни-

чување во рамките на запишаните дејности. 
МБ - 2706944455079 -
Од Основниот суд во Битола, Трег, бр. 1108/98. 

(19400) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1093/98, на регистарска влошка бр. 002007, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт и услуги 
„ДЕГАТ" увоз-извоз Трајче Димитријоски од Кичево, 
ул. „Вардарска" бр. 27. 

Претпријатието за промет на големо и мало „ЛЕ-
ГАТ" д.о.о. увоз-извоз Кичево се усогласува со Зако-
нот за трговските друштва и се претвора во ДООЕЛ со 
назив како претходно. 

Основач на друштвото е: Трајче Димитријоски од 
Кичево, ул. „Вардарска" бр. 27. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.%, 15.97, 15.98, 50,10, 50,20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47; 51.52, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 

52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05 , 070310, 070320; 
малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија; застапување на странски фирми; по-
средништво; консигнација и вршење на комисиони ра-
боти и реекспорт• 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет е: Димитровски Трајче -
управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1093/98. 
— (19401) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1107/98, на регистарска влошка бр. 002020, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријати-
ето во ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
„ТОТО-М", увоз-извоз Маркова Јадранка ДООЕЛ Ки-
чево, ул. „Гоце Делчев" бр. 3/9. 

Книговодственото биро „ТОТО-М" од Кичево се 
усогласува со Законот за трговски друштва и се пре-
твора во ДООЕЛ со назив како претходно. 

Основач на друштвото е: Маркова Јадранка од Ки-
чево, ул. „Гоце Делчев" бр. 3/9. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 50,10, 50,20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 
51,35 , 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 
74.40, 92.34, 92.72, 93.05, 070310, 07320; малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија; 
застапувала на странски фирми; посредништво; кон-
сигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт. 

Неограничени овластувања. 
Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен трговски промет е: Маркова Јадранка - упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1107/98. 
— (19402) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1393/98, на регистарска влошка бр. 002307, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето на „СИГУР-
Н О В О СТАКЛО" - Акционерско друштво - Прилеп, 
ул. „Моша Пијаде" бб, Прилеп со п.о. 

Дејности: 26.12, 26.15, 45.44 , 45.45, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.33, 51.56, 51.66, 52.44, 52.45 , 52.46, 60.23, 
60,24, 70.12, 70.2, 74.11, 74.12; надворешна трговија со 
прехранбени производи; надворешна трговија со непре-
хранбени производи; меѓународен транспорт, на пат-
ници и стока; меѓународна шпедиција; посредувал>е и 
застапување во прометот на стоки и услуги; продажба 
на стоки од консигнациони складови на странска роба; 
реекспорт; извршување стакларски работи во стран-
ство и малограничен промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1393/98. 
(19403) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1438/98, на регистарска влошка бр. 002352, го запиша 
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во трговскиот регистар Трговецот поединец за произ-
водство и трговија со леб и печива ^Бајрамоски Јусуф 
Есат „СОФРА", т.п. с. Гарани, Осломеј. 

Дејности: производство на леб и бели печива во 
свежа состојба; 52.24 трговија на мало со леб, печива, 
колачи и слатки. 

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

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

Овластен потписник е: Бајрамоски Есат. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1438/98. 

(19404) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1435/98, на регистарска влошка бр. 002349, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на д.о.о. на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги Ве-
лјаноски Лазар - „ЛАМИНГ" - Охрид, д.о.о.е.л. 
Охрид, ул. „Сирма Војвода" бр. 108. 

Седиште: Охрид, ул. „Сирма Војвода" бр. 108. 
Содружник: Велјаноски Лазар. 
Дејности: 01.21; 01.22/1; 01.22/2; 01.23; 01.24; 01.25 

01.30; 15:11; 15.12; 15.13; 15.31; 15.32; 15.33; 15.61 
15.62; 15.71; 15.72; 15.88; 15.89; 15.91; 15.92; 15.93 
15.94; 15.95; 15.96; 15.97; 15.98/2; 15.98/2; 28.11; 28.12 
28.21; 28.22; 28.30; 28.40; 28.51; 28.52; 28.62; 28.63 
28.71; 28.72; 28.73; 28.74; 28.75; 29.11; 29.12; 29.13 
29.14; 29.21; 29.22; 29.23; 29.24; 29.31; 29.32; 29.40 
29.51; 29.52; 29.53; 29.54; 29.55; 29.56; 29.60; 29.71 
29.72; 45.11; 45.12; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.23; 45.24 
45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43 
45.44; 45.45; 45.50; 51.11; 51.12; 51.13,; 51.14; 51.15 
51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23. 51.24 
51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37 
51.38; 51.39; 51.41; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45 
51.46; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56 
51.57; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24 
52.25; 52.26; 52.27; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43 
52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47 
52.48; 52.50; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72/1; 55.22 
55.23; 55.30/1; 55.30/2; 55.40; 55.51; 55.52; 72.10; 72.20 
72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 74.13; 74.14; 74.15; 74.20/1 
74.20/2; 74.20/3; 74.20/4; 74.20/5; 74.30; 74.40; 74.81 
74.82; 74.83; 74.84; - надворешна трговија со прехран-
бени производи; надворешна трговија со непрехран-
бени, производи; угостителски и туристички услуги; по-
средување и застапув&н>е во прометот на стоки и 
услуги; изведување на инвестициони работи во стран-
ство и отстапување на инвестициони работи на стран-
ско лице во Република Македонија. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото - упра-
вител, Велјаноски Лазар. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1435/98. 
(19412) 

Основниот суд во Битола со решението П. Трег. бр. 
122/98, на регистарска влошка бр. 000810, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Трговското друштво за производство и трговија 
со кожа и крзно Маркос Папагеоргиу „Ц.П.Л". увоз-
извоз д.о.о.е.л. Битола, ул. „Иво Лола Рибар" бб. • 

Друштвото ја зголемува основната главница уште со 
13.440 ДЕМ во денарска противредност од 416.400,00 
ден. во предмети односно машини за шие&е. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр.122 /98. 
(19413) 

Основниот суд во Битола со решението П. Трег. бр. 
114/98, на регистарска влошка бр.001714, ја запиша &о 
трговскиот регистар промената на основач на Трговец-
поединец за угостителски услуги Борис Велјан Митрев-
ски, Битола [ГП Битола, ул. „Нико Фундали" 13/21. 

Се врши јпромена на лицето овластено за застапу-
вање. 

За прокурист со неограничени овластувала во рам-
ките на запираните дејности се овластува Смилја Ми-
тревска. ! 

Му престануваат сите овластувања на досегашниот 
трговец-пое^инец, Борис Велјан Митревски. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 144/98. 
(19414) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1680/98, на регистарска влошка бр. 1-6017, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овласт. за заста-
пување на Приватното претпријатие - видео клуб, ко-
мисиона продажба и фотокопирање „ТАШИБА" Би-
тола, п•о. „Ж.Ј. Шпанац" бр. 71, Битола. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
на Приватново претпријатие - видео клуб, комисиона 
продажба и фотокопирање „ТАПЦ1БА" Битола п.о. 
така да лицето Пандов Никола, престанува да биде 
заменик директор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности и се брише од судскиот 
регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1680/98. 
| (19415) 

Основниов суд во Битола со решението Срег. бр. 
1694/98, на регистарска влошка бр. 1-6915, го запиша во 
судскиот регистар зголемувањето на основачки влог на 
Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, 
увоз-извоз Битола п.о. „АПП КОМПАНИ", Битола, 
ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 1/2-9. 

Се зголемува основачкиот влог на: Приватното 
претпријатие! за трговија на големо и мало увоз-извоз 
„АПП КОМПАНИ" Битола п.о. Битола, ул. „Јосиф 
Јосифовски" !бр. 1/2-9. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1694/98. 
(19416) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1666/98, на регистарска влошка бр. 1-17124, го запиша 
во судскиот регистар зголемувањето на основачки влог 
на Приватново претпријатие за производство, трговија 
и услуги „АСТЕРИКС" увоз-извоз, Прилеп п.о. При-
леп ул. „Битолска" бр. 64. 

Се зголемува основачкиот влог на Приватното прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „АСТЕ-
РИКС" Прилеп п.о. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1666/98. 
(19417) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1669/98, на регистарска влошка бр. 1-17834, го запиша 
во судскиот регистар зголемуваното на основачкиот 
влог на Претпријатието за производство, градежниш-
тво, превоз, јгрговија, угостителство и услуги „ПРО-
СПЕРО" увоз-извоз Прилеп п.о.Прилеп, ул. „Андон 
Славејко" бр.ј 6. 

Се зголемува основачкиот влог на Претпријатието 
за производство, градежништво, превоз, трговија и уго-
стителство и услуги „ПРОСПЕРО" увоз-извоз Прилеп 
п.о. [ 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1669/98. 
(1941$) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1678/98, на регистарска влошка бр. 1-18915, го запиша 
во судскиот решстар истапувањето на основач на Прет-
пријатието за производство, промет и услуги, увоз-из-
воз „ПЕНЕСТА" ц.о. Кичево, ул. „Мара-У1ринова-Ги-
на" бр. 49, Кичево. 

Истапување на основач од Претпријатието за произ-
водство, промет и услуги, извоз-увоз „Пенеста" ц.о. 
Кичево. 

Од претпријатието истапува лицето Србиноски Сто-
јан од Кичево, и се брише од судскиот регистар« 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1678/98. 
(19419) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1723/98, на регистарска влошка бр. 1-2704, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач и лице овла-
стено за застапување на Претпријатието за туризам и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз „РИОН" Охрид 
со п.о. ул. „Моша Пијаде" број 114. 

Се врши промена на основачот Јехана Сулејман и во 
иднина како основач на претпријатието ќе биде лицето 
Сузана Сулејман од Охрид, која ќе го застапува прет-
пријатието во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1723/98. 
(19420) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
123/98, на регистарска влошка бр. 002101, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Акционерското 
друштво за производство и промет на алати „АЛАТ-
НИЦА" Охрид, ул. „15-та Корпус" бр. 1. 

Промена на лицето овластено за застапување на Ак-
ционерското друштво за производство и промет на 
алати „АЛАТНИЦА" Охрид му престануа овластува-
њето за застапуваме на лицето Марковски Васил и се 
брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапуваа во надворешно-
трговскиот промет е Пецо Шикловски - претседател на 
Управниот одбор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 123/98. 
(19421) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1294/98, на регистарска влошка бр. 002208, го з*апиша 
во трговскиот регистар претворуќањето на приватното 
претпријатие за производство, промет и услуги „ПЕ-
НЕСТА" Ружица Петреска, увоз-извоз дооел Кичево, 
ул. „Мара Угринова - Гина" бр. 49. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.30, 02.20, 15.12, 
17.21, 17.22, 20.10, 20.30, 20.40, 40.21, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 25.22, 27.21, 28.71, 28.72, 29.13, 36.22, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.52, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63,52.72/1, 55.30, 55.3СУ1, 55.30/2, 55.40, 
60.21,60.22,6023,60,24,63.30,63.40,71.10, 71,21,74.20/ 
2; надворешна трговија со прехранбени производи; над-
ворешна трговија со непрехранбени производи; консиг-
национи работи во областа на прометот; реекспорт; 
малограничен промет со СР Југославија, Грција и Ал-
банија. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Ружица Петреска -

управител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1294/98. 
(19422) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1234/98, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за транспорт, услуги, трговија и производство Анка 
Ристо Петровска - „ПЕИНГ - ТРАНСПОРТ" дооел 
увоз-извоз Битола, ул. „Јоргов камен" бр. 10. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.10, 63.21, 60.22, 
71.10 71.21-60,55.40, 55.51, 55.52, 55.30,55.30/2, 55.21/2, 
55.23, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.7, 15.8, 15.9, 45.21/2, 
45.21/1 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.33, 45.44, 45.45, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.12, 52.24, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 52.10, 50,302, 50.40/2, 50.50. 51.34, 52.23, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.33, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.30/1, 51.51, 50.40/1, 512.70, 15.12,15.13, 
15.20,15.93,15.49,15.92,15.95; надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи; реекспорт; 
малограничен промет; услуги и складирање на стоки, 
меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на 
стоки и патници. 

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

пува во свое име и за своја сметка со полна одговор-
ност. 

Управител без ограничување е: Анче Петровска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1234/98. 

(19423) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1458/98, на регистарска влошка бр. 002372, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО, 
производно, трговско и услужно друштво Златко и др. 
„КАРТЕР".увоз-извоз доо Битола, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 48-а. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.62, 15.71, 15.81/1, 
45.45, 50,10, 50.20, 50,30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60,23, 60.24, 92.34, 93.02; надво-
решна трговија со прехранбени производи; надворешна 
трговија со непрехранбени производи; малограничен 
промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот имот. 

Овластени потписници: Станојоски Златко и Стано-
јоски Зоран. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1458/98. 
(19424) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1426/98, на регистарска влошка бр. 002340, го запиша 
во трговскиот регистар претворувањето од ПП во дв-
оел Друштвото за трговија на големо и мало, услуги 
увоз-извоз Милева Стеван Димакис „ДИМАКИС" дв-
оел Битола, ул. „Панде Илковски" бр. 63. 

Основач е лицето: Милева Димакис од Битола, врз 
основа на Изјавата од 13.10.1998 год. и одлуката за 
претворана на Претпријатието за трговија „ДИМА-
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КИС" увоз-извоз Битола, п«о. во Друштво за трговија 
на големо и мало, услуги, увоз-извоз Милева Стеван 
Димакс „ДИМАКИС" дооел Битола. 

Седиштето на фирмата се наоѓа во Битола на ул. 
„Панде Илковски" бр. 63. 

Управител е: Милева Димакис од Битола. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е: Милева Димакис - управител со 
неограниечно овластуваа во рамките на запишаните 
дејности. 

Дејности: 51,64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46,52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1,55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.31, 71.34, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15,82/1, 15.82/2, 15.93, 15.96, 15.98, 
15.98/2, 50.10, 50,20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51,35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63; издавање 
на венчаница Во надворешно трговското работење ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи; надворешна трговија со непре-
хранбени производи; малограничен промет; реекспорт; 
меѓународен транспорт на стоки и патници; услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1426/98. 
(19425) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1340/98, на регистарска влошка бр. 002254, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во дооел 
според-ЗТД на друштвото за трговија на големо и мало 
и услуги „ТАЗЕ-ПРОМ" увоз-извоз Валентина Илие-
ска дооел Битола, ул. „Дебарска" бр. 93. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.72, 50.10, 50.20, 50,30, 51.51, 51.57, 
51.70, 51.55, 51.21, 51.41, 51.42, 51.56, 18.81/1, 15.85, 
55.40/1, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 02.01, 25.22, 
74.84, 50.20, 28.52, 28.75, 52.74, 74.12, 74.20/3; надво^ 
решна трговија со прехранбени производи; надворешна 
трговија со непрехранбени производи; посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги; комисиони 
рабови во областа на прометот; продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага - полни овластував. Управител на 
друштвото е Валентина Илијоска. 

" Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1340/98. 
(19426) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1005/98, на регистарска влошка бр. 001920, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало Божиновски Соколе Зоранче „МАКЕДОН-
КА" т.п., с. Загориче, Демир Хисар. 

Дејности: 52,11 и 52.12. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети' 

лица истапува $о свое име и за своја сметка. 
Трговецот, поединец Божиновски Соколе Зоранче 

од с. Загориче Општина Демир Хирар за своите обв-
рски одговара лично со целокупниот свој имот. 

Лице ов. 
ранче Божи 

Од Оснс 

ластено за застапување и потпишување Зо-
новски. 
вниот суд во Битола, Трег. бр. 1005/98. 

(19437) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр, 
1142/98, на регистарска влошка бр. 002065, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ - Дру-
штво за превоз, трговија и увоз-извоз Миле Дамјанов-
ски „ЗЛИДОЛ ТРАНС", ДООЕЛ, с. Железнец Сопот-
ница. 

Основач: Миле Дамјанова^ од с. Железнец, Со-
потница со акт за основање од 24.09.1998 г., вкупен 
износ на средствата на основачот изнесуваат 11.200,00 
германски марки односно нивна противвредност но 
приложен извештај од овластен судски проценител. 

Седиште: с. Железнец, Сопотница. 
Дејности: 45.21/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51,47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.51 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.63, 60.22, 
60.24, 63.Ц, 63.12, 63.21, дејности во надворсшно-
трговски промет, - надворешна трговија со прехрам-
бени производи, - надворешна трговија со непрехрам-
бени производи. 

Друштвово во правниот промет со трети лица на-
стапува во р о е име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со|сиот свој имот со полна одговорн<ост (п•о.) 

Управител: Миле Дамјановски со, неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1142/98 
(19438) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1097/98, на регистарска влошка бр. 002010, го запиша 
во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ, Дру-
штво за производство и трговија на мало и големо 
увоз-извоз Јурага Попоска „ЃОРГИ И ПОПЧЕ", Стру-
га, доосл, ние. „Мини сервисна зона" бб, Струга. 

Дејности 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/ 
2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 21.21, 21.23, 21.25, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.57. 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41,1 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 5?.62, 52.63, 60.24, 
63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки, патници, услуги во меѓународен тран-
спорт и подредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови н^ странски стоки, малограничен промет, 
реекспорт, ј 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1097/98. 
ј (19439) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1030/98, на регистарска влошка бр. 001944, го заниша 
во трговскиот регистар *Основањето на ДООЕЛ, 
Трговско друштво за производство, услуги и трговија 
„ЗИБА ИНЖИЊЕРИНГ", Енвер Зиба ДООЕЛ увоз-
извоз, с. Ливада општ. Делогожда. 

Основач: Енвер Зиба од с. Ливада општ. Делого-
жда, Струга. 

Дејности: 120.10, 20.20/1, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 
36.12, 36,13, 36,14, 36,15, 36.22, 45.21, 45.21*, 45.21/2, 
45.25 , 45.31,145.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50,10, 50.20, 50.30, ,50.Зр/1, ,50.30/2, 50;3<^ 
3, 50..50, >51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.-25, 51.32^ 
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51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.21, 
71.22, 71.31, 7132, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 
93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехрамбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет, реекспорт, меѓуна-
роден транспорт на стока и патници, работа на посре-
дување во надворешно трговскиот промет, изведување 
градежни работи во странство, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странска роба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка полни овлстува-
ц>а, а одговара со целиот свој имот полна одговорност. 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет е лицето Енвер Зиба од с. 
Ливада општ. Дслогожда, Струга. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1030/98. 
(19440) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1148/98, на регистарска влошка бр. 002075, го заниша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за угости-
телство, Несторови Разме Градимир „ДВА БИСЕ-
РА", ТП, с. Радожда, Струга. 

Основач на фирмата с Несторови Разме Гради-
мир, од с. Радожда, Струга. 

Дејности: 55.23, 55.30/1, 55.30/2 и 55.40. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

лица одговара со целиот свој имот лично. 
Овластен потписник е Нестороски Градимир со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1148/98. 

(19442) 

Основниот суд во Битола, го запиша во трговскиот 
регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Дру-
штвото за трговија, градежништво, „КАФЕ - ГОЛД" 
увоз-извоз,, Ибраим - Лабуништа ДООЕЛ, општина 
Лабуништа. 

Друштвото е настанато со претворање на Услуж-
и т е трговското претпријатие „КАФЕ - ГОЛД" увоз-
извоз, с. Лабуништа Струга п.о. во Друштво за трго-
вија, градежништво, производство, превоз и услуги 
„КАФЕ т ГОЛД" увоз-извоз, Ибраим - Лабуништа 
ДООЕЛ општина Лабуништа. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.24, 17.54/2, 45.11, 45.21, 
45.22, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45 , 51.21, 51.23, 51.25 , 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.4441, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.47, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60.21, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.12/4, 70.31, 74.12, 74.81, 
74.84, 93.02, 93.05, дејности во надворешно трговскиот 
промет, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Основен влог 10.276 ДЕМ или 318.556,00 ден. 
Полни овластувања и полна одговорност. 
Управител Ќазимоски Ибраим - без ограничувања. 
Од Основниот суд во Битола. (19443) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1075/98, на регистарска влошка бр. 001989, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за трговија на мало Ибраимоски Занин Феми 
„ИФ" т.п. с. Алданци, Крушево. 

Дејности: 1581, 1581/1, 1581/2, 1582, 1582/1, 1582/2. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1075/98. 
(19444) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
980/98, на регистарска влошка бр. 001895, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, трговија и услуги, Никола Ни-
колоски „ПЛАСТЕКС" УВОЗ«ИЗВОЗ ДООЕЛ Крушево, 
ул. „Маршал Тито" бр. 21-а, Крушево. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 25.24, 36.22, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.20, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43 51.47, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 655.23, 
63.30, - надворешна трговија со прехранбени продук-
ти, надворешна трговија со непрехранбени продукти. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства - пол-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Николоски Никола - управи-
тел без ограничување, 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 980/98. 
(19445) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1016/98, на регистарска влошка бр. 001930, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за такси превоз Рамазан Џемаил Деароски ТП 
„ХАДИС", с. Пласница М. Брод. 

Дејности: 60.22. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целиот св_ој имот. 
Трговецот поединец настапува во свое име и за сво-

ја сметка. 
Рамазан Деароски - овластен потписник. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1016/98. 

(19446) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр, 
1173/98, на регистарска влошка бр. 01(К)2057?-6-09-(КХ), 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
за угостителски услуги бурекџилница „ШЕХЕРЗА-
ДА", Зеќири Фемија Сејфедин, ул. „Маршал Тито" -
Безистен, Струга. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1173/98. 
(19441) 
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трговија со прехранбени производи и надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Застапник на задругата во надворешно трговскиот 
промет ќе биде лицето Орде Иваноски од Прилеп, со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1556/98. 
(19450) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1153/98, на регистарска влошка бр. 002080, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, услуги и трговија на Тодороски 
Методија Ванчо „ВАНИМЕКС" увоз-извоз, 
Д•О.О.Е•Л ул. „Марксова" бр. 2, Прилеп. 

Дејности: 74.40, 22.21, 22.22 , 22.23 , 22.24, 22.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.51, 30.01, 
30.02, 31.50, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 35.14, 36.30, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 74.84, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42 , 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.19, 51.53, 51.54, 51.57, 51.64, 51.65, 
52.44/1 52.44/2, 52.50, 52.63, 71.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5. 

Тодороскм Ванчо, управител без ограничување во 
рамките на Запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1153/98. 
(19451) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1012/98, на регистарска влошка бр. 001925, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, услуги и трговија на Миле 
Никола Наумчески „МИГ" и др. увоз-извоз Д.О.О. 
Прилеп, ул. „Кеј 1-ви Мај" бр. 29, Прилеп. 

Основачи: Наумчески Миле, од Скопје, Биџоски 
Славко од Прилеп. 

Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.21/ 
1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.57, 52.50, 52.62, 52.72/ 
1, 52.72/3, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 65.12/374.12, 74.20/2, 74.20/3., надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Наумчсски Миле, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1012/98. 
(19452) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1198/98, на регистарска влошка бр. 002111, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето од ПП во 
ДООЕЛ Тргрвското друштво за производство, услуги 
и трговија на големо и мало „КОМОДОРЕ" извоз-
увоз, Сашо р!асев'дооел ул. „Едвард Кардељ" бр. 11/8, 
Битола. 

Содружник: Сашо Насев од Битола. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 

3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.12, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.64,151.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 
52.26, 52.31, ^2.33, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3,. 

Овластување на субјектот на уписот. Полни овла-
стувања и одговорности на субјектот на уписот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Сашо Насев. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1198/98. 
| (19506) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
957/98, на регистарска влошка бр. 001872, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДОО на*Тргов-
ското друштво за трговија и услуги Базгалоска Дание-
ла „БДС ЗЕБРА" ДОО Охрид, ул. „Даме Груев" бр. 
1, Охрид. 

Дејности: 55.21, 51.31, 51.32, 51.44, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 
52.11, 52.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24 , 63.24, 
63.40, 71.10, 71.21, 80.41. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 957/98. 
(19447) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1593/98, на регистарска влошка бр. 2-761, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Задруга за прои-
зводство, промет увоз-извср „БАСС" со ПО, ул. 
„Марко Нестороски" бр. 172, Охрид. 

Основачи: Симоновиќ Бранко, Симоновиќ Слаѓа-
на, Симоновиќ Драгица од Охрид. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 50.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.44, 52.45, 55.11, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05, 52.46, 52.47 и дејности 
во надворешно трговското работење, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, надворешна 
трговија со прехранбени производи, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет. 

Задругата во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, полна одговорност. 
Задругата во правниот промет со трети лица за своите 
обврски одговара со целиот совј имот, полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Симоновиќ Бранко 
- директор без ограничување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1593/98. 
(19448) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1138/98, на регистарска влошка бр. 002061, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за трговија на мало Насер Хикмет Демирали 
„ЉУЉИ - КОМЕРЦ" Т.П., ул. „Бистрица" бр. 49, 
Охрид. 

Трговија на мало во ^специјализирани продавни-
ци: 52.11, 52.12. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1138/98. 
(19449) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1556/98, на регистарска влошка бр. 2-754, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Трговско прои-
зводно услужна задруга „МИНИ ПАЗАР" увоз-извоз 
П•О., ул. „Егејска" бр. 60, Прилеп. 

Основачи: Орде Ивановска, Горан Иваноски, Мил-
ка Иваноска, од Прилеп. 

Дејности: 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 , 52.45, 
52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2 55.30/1, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 
74.20/2, 74.20/, откуп на лековити билки и шумски пло-
дови, автоперални, забавни и видео игри, надворешна 
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* Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1636/98, на регистарска влошка бр. 1-3760, го запиша 
во судскиот регистар припојувањето на Приватното 
претпријатие за трговија на големо и мало и марке-
тинг, „Ј1ЕС-ПРОМЕТ" увоз-извоз, п«о. ул. „Жикица 
Јовановиќ Шпанац" бр. 20, Битола. 

„ЛЕС, ИНЖЕНЕРИНГ" увоз-извоз п.о. со сите 
права и обврски. 

На лицето Офелија Мамакис и престануваат овла-
стувањата како директор и се брише од судскиот реги-
стар и престануваат овластувањата во надворешно 
трговското работење. 

За директор на ПП „ЛЕС ПРОМЕТ" се именува 
Оливер Лазаревки и за овластен застапник во надво-
решно трговското работење со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1636/98. 
(19508) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
1175/98, на регистарска влошка бр. 002059, го запиша 
во трговскиот регистар. Друштвото за производство, 
трговија на големо и мало, превоз и услуги „ЈУНТА" 
Пеце дооел увоз-извоз, с. Карамани, Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.43, 
15.51, 15.61, 15.81/1, 15,89, 15.98, 50.30/1, 51.11, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34/ 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.45, 52.48, 52.62. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Пеце Јунтовски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1175/98. 
(19509) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1187/98, на регистарска влошка бр. 002100, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето од ПП во ДОО 
на Трговското друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало „БМБ" МЕНАЏЕР извоз-
увоз, Снежана Бутлевска, д.о.о. ул. „22-ри Јули" бр. 
1, Битола. 

Содружници се Митко Бутлевски, Мирјана Бурник, 
Снежана Бутлевска, сито од Битола. 

Дејности: 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.12, 74.14, 72.30, 71.10, 71.21, 71.32, 
70.11, 70.12, 70.30, 70.32, 65.12/1, 55.11, 55.22, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.24, 60.23, 45.11, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 51.42, 52.21, 52.22, 52.23, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40, 50.50, 50.19, 51.21, 51.22, 52.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 52.25, 52.26, 52.31, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52 46, 52.47, 52.62. 

Овластување на субјектот на уписот: полни овла-
стувања. Одговорност на субјектот на уписот: полни 
овластувања. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Снежана Бутлевска. 

/ Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1187/98. 
(19510) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1203/98, на регистарска влошка бр. 002 И6, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДРОЕЛ на Друштвото за производство, трговија и ус-

луги, „ВИТОМИРА" доосл, увоз-извоз,- Виолета Во-
левска, с. Крклино, Битола. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 5121, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25,-52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52,33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја смекта, а за обврските^ 
настанати во правниот промет со трети лица друштво- ' 
то одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застанување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Виолета Велевска, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1203/98. 
(19511) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1066/98, на регистарска влошка бр. 001980, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Сузана Наум Ристеска „РИПРОМ" тп -
Струга, ул. „Моша Пијаде" бр. 1/а. 

Основач: Ристеска Сузана. 
Дејност: 52.46. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Овластен потписник: Ристеска Сузана. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1066/98. 

(19731) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1065/98, на регистарска влошка бр. 001979, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Весна Петре Митоска „ПЕПИТО" тп - Струга, 
ул. „Наум Наумоски Борче" бр. 23. 

Основач: Митоска Весна. 
Дејности: 52.41; 52.42; 52.43; 52.44. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 4 

Овластен потписник: Митоска Весна. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1065/98. 

(19732) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1068/98, на регистарска влошка бр. 001978, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Азбије ЈБатиф Ахмеди „ЗАНА" тп, Кичево ул. 
„Крушевска" бр. 1. 

Дејности: 52.33, 52.41, 52.43, 52.47, 52.48. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Лице овластено за застапување е Азбије Ахмеди, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1068/98. 
(19733) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1214/98, на регистарска влошка бр. 002128, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец комисион 
„АМАЗОНА" тп Ајсера Сакип Емроска, ул. „Маршал 
Тито" број 267, Општина Кичево. 

Основач: Ајсера Сакип Емроска. 
Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.48 

, - Друга трговија на мало во специјализирани продав-
ници. 

Лице овластено за застапување во внатрешно тргов-
скиот промет е Ајсера Емроска без ограничување. 

Исто така Ајсера Емроска е овластен потписник во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1214/98. 
(19734) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1133/98, на регистарска влошка бр. 002074, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет 
на мало Всзснкоска Борис Менче, ДОЛНО СРЕД-
СЕЛО, Крушево тп, ул. „Киро Фетак" бр. 45, Кру-
шево. 

Дејности: 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот. 

Менче Везенкоска, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1133/98. 

(19735) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3716/98, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец на ТП „АЛЕК-КОМЕРЦ", трго-
вија на мало со прехрамбени производи, алкохолни пи-
јалоци и тутун Александар Пандо Николчев, ул. „Њу-
делхиска" 2Б-5 Скопје. 

Основач: Александар Николчев, ул. „Ганчо Хаци 
Панзов" бр. 7 од Велес. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26. 

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

Управител на ТП трговец-поединец е основачот 
Александар Николчев. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3716/98. (19843) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3151/98, на регистарска влошка бр. 1-63590-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основачите, Друштво за информативни дејности, •стра-
тешки истражувања, издаваштво, мултимедија, доку-
ментација, консалтинг и дистрибуција „ГРУПА ФО-
РУМ" ДОО, ул. „Илинденска" бр. 63 Скопје. 

Од 25.09.1998 година во друштвото како основачи 
пристапуваат: Орданоски Сашо и Исмаил Ѓунер од 
Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3151/98. (19844) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4309/98, на регистарска влошка бр. 02004696?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец, ТП Панде Павле Пецов „НОРА" - авто 
такси ул. „Павле Илиќ" бр. 6/1-13 Скопје. 

Основач на фирмата на трговец поединец е: Панде 
Пецов. 

Дејност: 60.22 - Такси превоз. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка а за обвр-

ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот поединец одговара лично со целиот свој имот. 

Основач: Панде Пецов - Управител без ограничу-
вање. | 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4309/98. 1 (19845) 

Основниот! суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3849/98, на регистарска влошка бр. 02004438?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец, ТП Ѓорѓи Никола Џуфев ЏУФ -
такси превоз ца патници, ул. „Анри Барбис" бр. 20/1-6 -
Скопје. I 

Основач: Ѓорѓи Џуфев. 
Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица, одговара со целокупниот 
свој имот. 

Управител: Ѓорѓи Џуфев, управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3849/98. (19846) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3736^98, на регистарска влошка бр. 02004404?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП, Такси превоз „КИКО КОМПАНИ" Оли-
вер Илија Мојсоски, ТП ул. „Тасино Чешмиче" бр. 7-а, 
Скопје. 

- Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
Управител: Оливер Мојсоски со неограничена одго-

ворност. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3736/98. (19847) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1266/98, на регистарска влошка бр. 002180, го запиша 
во трговскиот] регистар основањето на ДООЕЈ1 на 
Трговското друштво за трговија и услуги Јаневска Нада 
„БИ-БАЈГ увс^з-извоз, ул. „Владимир Бакариќ" бр. 38, 
Битола. ј 

Основач и управител на друштвото е лицето Нада 
Јаневска од Битола. 

Дејности: Ј7.60, 17.71, 17.72,, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 51.16, 51.21, 51.25, 51.31,, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 31.45, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22 , 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 62.44/3, 52.44/ 
4, 52.45 , 52.46 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 52.72, 
51.74, 55.30, 55.30/1, 55,30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.12/3, [74.12, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од 
консигнационе^ склад на странски стоки, малограни-
чен промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста' 
пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со целиот свој имот, полна одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1266/98. 
| (19751) 
I 

Основниот [суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1315/98, на регистарска влошка бр. 002229, го 
запиша во трго>вскиот регистар запишувањето на трго-
вец поединец зја угостителство Борче Кирил Стојанов-
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ски, „БАЛИМПЕКС" т.п. ул. „Питу Гули" бр. 47-6, 
Битола. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските направени во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот имот. 

Зоран Су башевски, прокурист, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1315/98. 

_ _ _ _ _ _ (19752) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1236/98, на регистарска влошка бр. 002150, го запиша 
во трговскиот регистар ДООЕЛ Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Роза Крсте Вујасиновиќ „РОС-
С-КОМПАНИ" увоз-извоз, ул. „Пепи Пупле" бр. 7, 
Битола. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 51.34, 51.70, 55.40, 
50.10, 50.30/1, 50.40/1, 55.30, 63.30, 63.40, 51.51, 51.35, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84, 17.84, 17.54/2, 
17.54, 17.40/1, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбнеи про-
изводи, малограничен промет, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт со патници и стоки. 

Друштвото во промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка со полни овластувања, а во 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот, со 
полна одговорност. 

Роза Крсто Вујасиновиќ, управител без ограничу-
ван>а. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1236/98. 
(19753) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1213/98, на регистарска влошка бр. 002127, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговец поеди-
нец за трговија на мало Блажиќ Михајле Маргита, ул. 
„Нико Фундали" бр. 11-2/7, Битола. 

Дејности: 52.41. 
Управител с Блажиќ Маргита од Битола. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1213/98. 
— (19754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3151/98, на регистарска влошка бр. 1-15869-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за трго-
вија „РЕФЛЕКС" д.о.о. ул. „Волгоградска" бр. 8-2/1, 
Скопје. 

Се брише Трајковска Василка, а се запишува Дамја-
н о в и Горан, директор без ограничувања. * 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег, бр. 3151/ 
98. (20819) 

? Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1288/98, на регистарска влошка бр. 002202, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец по-
единец за услуги „ГОЛД ДИЈАМАНТ" Игор Петар 
Мирчев, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 43/13, Битола. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
в а а и одговара лично со целиот свој имот - полна 
одговорност. 

Овластен потписник е Игор Мирчев. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1288/98. 

(19755) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
1670/98, на регистарска влошка бр. 2-766, го запиша во 
судскиот регистар основаното студентска задруга 

„АКАДЕМИК МАК" Битола п.о. Битола, ул. „Сту-
дентска" бр. 2. 

Основачи: Се физички лица Киро Јотевски од Би-
тола, ул. „Васил Брклевски" бр. 9, Јованова Виолета од 
Битола, ул. „Ениџе Вардар" бр. 17 и Ленче Петрова од 
Битола, ул. „Нас. Карпош" бр. 5/1/10. 

Седиште: Битола, ул. „Студентска" бр. 2. 
Дејности: Задругата врши повремени и привремени 

работи за кои спрема прописите за работни односи не 
се заснива работен однос и тоа: 

1. Работа која со оглед на процесот на трудот не се 
врши како постојана и непрекината, а трае најдолго до 
30 денови. 

2. Работа на организација која може да трас подолго 
од 30 дена но не и подолго од 60 деновиве една кален-
дарска година во следните случаеви: 

- работа во комисии што се формираат врз основа 
на закон и'други прописи; аквизитерски и инкасаторски 
работи кои се вршат повремено, повремено изведување 
на курсеви и семинари, краткотрајно дневно набљуду-
вање и мерење на теренски станици во метеорологијата 
и хидрологијата, повремени помошни работи на терен-
ска работа во геодетската, археолошките, педолош-
ките и слични истражувања, повремено изведување на 
културни, забавни уметнички програми (освен во уго-
стителството, ако таквиот труд на изведување не пре-
ставува редовно занимање. 

- продажба на среќки, печат и повремени публика-
ции; примање на уплата на спортска прогноза, лото и 
томбола надвор од просториите на организацијата; ра-
бота на социјално хуманитарни организации што ја 
извршуваат членовите на тие организации; 

- сезонска продажба на земјоделско-прехранбени 
производи, предмети од домашна изработка, сувенири 
и други производи од туристички карактер, ако се 
вршат на привремени продажни места; 

- вршење на статистички истражувања и шифри-
рања на посебни извештаи; 

- повремени или повремено вршење на работни за-
дачи во земјоделството и шумарството; 

Повремени или привремени работи во смисла на 
овој закон се сметаат и работите кои се вршат кај рабо-
тодавач. 

Студентската задруга во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Студентската задруга за своите обврски спрема 
трети лица одговара со целокупниот свој имот со полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапувала е Кире •Јотевски од 
Битола, ул. „Васил Брклевски" бр. 9. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1670/98. 
(19756) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
669/98, на регистарска влошка бр. 001597, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето со Законот за ТД 
на ЖИТО ПРИЛЕП Акционерско друштво Прилеп ул. 
„Ленин" бб. 

Дејности: 01:11, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.85, 15.89, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, »45.44, 45.45, 
50.20, 50.30, 51.11, 52.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.34, 
51.55, 51.56, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
58.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.23 , 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21. 

Друштвото с усогласено со Законот за трговските 
друштва. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 669/98. 
(20507) 
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Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1362/98, на регистарска влошка бр. 002276, го запиша 
во трговскиот регистар претворање во ДОО Трговско 
друштво за проектирање, производство, трговија и 
услуги Јордан Пумпалоски ЕУРО ИНГ Охрид д.о.о.е.л. 
ул. „Сирма Војвода" бр. 446 Охрид. 

Седиште Охрид, ул. „Сирма Војвода" бр. 446. 
Содружник .Гордан Пумпалоски. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.89, 

15.98/1,15.98/2,19,30, 20,10/1, 20,30, 20,40, 20.51, 20.52, 
21.21, 21.25 , 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 
24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26,62, 26,63, 
26,64, 26.65, 26,66, 26.81/2, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 
28,63, 28.71, 28.72, 28.?3, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 
29.21, 29,22, 29.23, 29.24, 29.31* 29,32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29,55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 
30.02, 31.20, 31.62, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33,40, 
33.50, 34.10, 34.20, 35.41, 35.50, 36,11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36,50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.4403, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 60.22, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71,34, 71.40, 72.10, 72.20, 72,30, 72.40, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 74.11, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30., надворешна трговија со непрехранбрени произ-
води. 

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

Трговското друштво во прометот со трети лица, од-
говара со целиот свој имот полна одговорност. Лице 
овластено за застапување на друштвото, управител, е 
Јордан Пумпалоски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1362/98. 
(20429) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1050/98, на регистарска влошка бр. 001964, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на ПП во ДОО на 
Производно, трговско и услужно друштво Неда Колев-
ска и други СЛАТКА ТАЈНА експорт-импорт, ул. 
„Маршал Тито" бр. 73. Битола. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, -52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52,44/4, 52.45, 52.48, 52,50, 52,62, 52.63, 
55.30, 55.31, 51.34, 51,35, 51,38, 51.41, 51.32, 51.33, 
51,36, 51.21, 55.11, 60.22, 60.24, 63.12, 15.81/1, 15,33., 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, малограничен промет, реекспорт, услуги во 
меѓународниот промет на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот. Овластен потписник е 
лицето Неда Колевска. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1050/98. 
(20430; 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1357/98, на регистарска влошка бр. 002271, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија 
на мало Гезим Сулејман Фејзулаи „ДРИЛОН" с. Фран-
гов©, Струга. 

Основач: Гезим Фејзулаи од с. Франгово Струга. 
Директор Гезим Фејзулаи од . Франгово Струга. . 

Во правниот промет со трети лица поединецот иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. 

Во правниот промет со третц лица трговецот одго-
вара со целокупниот свој имот - лично. 

Дености: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.ГЈ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр., 1357/98. 
(20575) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1044/98, на регистарска влошка бр. 001958, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЈ1 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
РИМА ИМПЕР^ЈАЛ Василе ДООЕЛ ул. „Цветан Ди-
мов" бр. 62-а Битола. 

Основач: Василе Мицевски. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 53.31, 51,34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52,23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.^2, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52,46, 52.47, 
52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 72.50, 72.14, 
74.40, 74.84. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка самостојно и неогра-
ничено со полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет за своите обврски 
одговара со целиот свој имот со полна одговороност. 
Управител Василе Мацевски со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1044/98. 
(20431) 

Основниот суд во Скопје со решението Трег. .бр. 
1193/98, на регистарска влошка бр. 002109, го запиша 
во трговскиот регистар претварање на ЛП во ДООЕЛ 
на Друштво за пјроизводство, услуги и трговија на го-
лемо и мало Ќурчиевски Никола „ПАПA3" увоз-извоз 
ДООЕЛ ул. „Руз^елтова" бр. 36 Битола. 

Дејности: 15.(51, 15.81, 15,82, 15.85, 15.87, 15.98, 
51.12, 51.16, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.22, 55.30/1, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 55.30/2, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 6,12/3, 51.45, 51.55, 
51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52,24, 52,25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.50, 71.10, 
55.51, 60.22, 60,23, 60.24, 74.81, 74.82, 74.84., надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-' 
ниот промет е Ќурчиевски Никола управител без огра-
ничувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1193/98. 
(20433) 

Основниот с}д во Битола со решението Трег. бр. 
764/98, на регистарска влошка бр. 01001681, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото 
за трговија СНАБДИТЕЛ АД Струга ул. „Маршал Ти-
то," бр. 108 Струга. 

Фирма: Друштво за трговија СНАБДИТЕЛ АД 
Струга. 

Седиште: ул. „Маршал Тито" бр. 108 Струга. 
Дејности: 51,31, 51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 52.11, 

51.36, 51.37, 51|41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 
51.55, 51.70, 52.22, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52 41, 52.42, 52.43V 52.44,152.47, 55.ll 
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55.12, 55.30, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/1, 65.1202, 
65.12/3., малограничен промет, меѓународен транспорт 
и шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, реек-
спорт, консигнација, застапништво, посредништво 
агенција и услуги. 

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

Претседател на одборот на директори е Коста Фар-
макоски, извршен директор на одборот на директори е 
Румена Ѓорѓиоска. 

Основната главница на друштвото изнесува 433.300 
ДЕМ според средниот курс на Народна банка на Р. 
Македонка на 17.07.9$ год. Основачи-акционери: 
Крсте Матоски, Наумче Мирчески, Анастас Карами-
трески, Владо Лазарески, Марица Баткоска, Маке-
донка Мечкароска, Мелкезет Мурсими, Веса Марко-
ска, Славица Цветкоска, Владо Попоски, Антигона 
Переска, Горан Горески, Милка Клашникоска, Цвета 
Паноска, Сузана Јосифоска, Ајсер Таири, Ѓорѓи Киче-
ски, Атина Полеска, Стефчо Лабоски, Богдан Марко-
ски, Ангеле Шукоски, Ване Матоски, Мирослав Бега-
лоски, Марица Тодороска, Мили Филипоски, Павле 
Цветаноски, Билјана Јовческа, Милован Радосавлевиќ, 
Фејзи Незири, Јован Паноски, Марјан Андоноски, Фа-
рук Незири, Билјана Џутеска, Цветко Маркоски, Неки 
Таири, Вера Бетоска, Лидија Мицкоска, Лојза Столиќ, 
Спасе Ковачески, Јованка Волческа, Живанка Стоја-
нова, Дитка Калајџиева, Голаба Ѓоргоноска, Страшо 
Ојлески, Бошко Домазетоски, Номче Цветаноски, Ру-
мена Ѓорѓиоска, Валентина Коркутоска, Даница Куку-
нешоска, Нермин Суљо, Добривоје Бојчески, Јонче 
Ферукоски, Коста Фармакоски, Мустафа Мамудоски, 
Фауд Ќазимоски, Демир Осман Оџа, Дашнар Оџа, 
Сали Муртезаи, Нагип Калиќи, Хамдие Камбери. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 764/98, 
(20422) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1444/98, на регистарска влошка бр. 002428, го запиша 
во трговскиот регистар претворање на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Салкоски Абдула, 
РАФИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ ул. „Маркс Енгелс" 
10 Струга. 

Седиште: ул. „Маркс Енгелс" 10 Струга. 
Содружник: Салкоски Абдула од Струга. 
Основна главнина: 13.500 ДЕМ или 418.500 ден. 
Дејности: 28.75, 28.73, 28.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 

45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 60.24, 63.21, 71.10, 63.22, 52.11, 52.43, 
52.45, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.30, 50.40/1, 55.11, 55.12, 63.30, 63.40, 
36.63, 74.62, 92.34, 93.05, 74.20/2, 74.20/3, 74.13, 72.30, 
72.10, 74.12., надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, малограничен промет, меѓуна-
родна шпедиција.# 

Друштвото во правниот промет со трети лица има 
полни овластуван>а и полна одговорност. Лице овла: 
стсно за застапување с Абдула Салкоски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1444/98, 
(20423) 

Основниот суд во Битола со решението Трег.' бр. 
985/98, на регистарска влошка бр. 001900, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето на Акционер-
ското друштво за производство на волнена, памучна, 
свилена трикотажа и пердиња „СТРУЖАНКА" АД -
Струга, ул. „Партизанска" бб. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.15, 17.16;'17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17,60, 17.71, 
17.72,18.21,18.22,18.23,18.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 
01.1104, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.10, 
05.02, 15.13, 15.20, 15.51, 15.71, 15.81, 15.81/1, 21.21, 
21.22, 21.25, 24.70, 28,11, 28.12, 28.51, 28.52, 29.14, 
29.40, 29.54, 40.30, 41.00, 45.2101, 45.2102, 45.22, 45.25, 
45.31, 45,32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.11, 51.13, 51.14, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51,37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.4202, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52,25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.4401, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52,47, 52.48, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 72,30, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13 , 74,30, 
74.40, 74.84, 85.12, 85.13, 85.14/2, 85.20 90.00, 92.62, 
93.01, 95.00. 

Акционерското друштво е усогласено со Законот за 
трговските друштва со донесување на Статутот бр. 03-
503/3 од 4.05.98 год. 

Лица овластени за застапување се Крсте Аџиевски 
претседател на управен одбор и Борис Јовчевски-гене-
рален директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 985/98. 
(20421) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скрпје 1-Скопје, со решението 
П.П.бр.7/98, го запиАа во судскиот регистар на 
политичките партии следното: 

1.Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег.бр.89 се запишува политичката партија 
"НАРОДНА ВОША" со скратено име "НВ",со .седиште 
во Скопје на ул."Милан Мијалковиќ" бр.71, која ја 
застапува нејзиниот претседател Никола Стојанов. 

П.Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 09.11.1998 година. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје. (21393) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. 
б р.17/98 го запиша следното: 

1Во регистарот • наздруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр.7 се запишува здружението на 
граѓани "МАКЕДОНСКА СЕКЦИЈА НА ИЕЕЕ" со 
седиште во Скопје на Електротехничкиот факултет, 
Карпош П б•б. Скратено име на здружението е 
"ИЕЕЕ-МАКЕДОНИЈА". 

Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател проф. д•р Гоце Арсов. 

П. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на унапредување на теоријата и прак-
тиката во областа на електротехниката, електро-
никата, компјутерската техника, телекомуникации, 
електроенергетика и сродни области, унапредување 
на стручната способност на членовите во сите степени 
на образованието и професионалната ангажираност и 
соработка со други сродни организации со слични 
програмски цели. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 06.11.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21394) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, со решението 
З.Г.бр.52/98, го запиша следното: 

1.Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр.9 се запишува Здружението на \ 
граѓани "ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ -
СКОПЈЕ" со скратено име "ДНУ", со седиште во 
Скопје на ул."Исаија Мажовски" бр.40. 

Лица кои се овластени да го застапуваат 
друштвото се Трајко Андонов и Љубомир Денков. 

П.Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на организирање научни, уметнички и 
едукативни симпозиуми, советувања, тркалезни маси, 
издавање и публикување научни трудови и уметнички 
дела, списанија и други публикации, остварување 
соработка со сродни здруженија во земјата и 
странство, остварување студиски престои и 
овозможување учество на своите членови на научни и 
уметнички собири и презентации во земјата и 
странство. 

Подрачјето на организирањето и дејствувањето на 
"ДНУ" е територијата на градот Скопје. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 10.11.11^98 
година. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје. (21513) 

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.1/98, од 
13.11.1998 година го запиша следното: 

Се запишува под реден бр.1 за 1998 година, 
основањето на • Здружение на граѓани на детска 
амбасада на РМ на сите деца во светот 
"Пријателство"-Прилеп, основано заради хуманитарна 
помош на децата кои имаат потреба од тоа, заштита 
од воени судири, едукација на возрасни во 
комуникација со децата и соработка со исти или 
слични организации. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп, 
ул/Точила" КЗ-В/11. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21570) 

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.5/98 од 
13.11.1998 година го запиша следното: 

Се запишува под реден бр. 5 за 1998 година 
основањето ца Здружение на граѓани за заштита на 
деца без родители и ретардирани деца "Ангел"-
Прилеп, основано заради вршење на зголемена 
социјална заштита, хуманитарна помош, подобрување 
на статусот на образовните права и организација на 
разни културни манифестации на децата без родители 
и права и ретардирани деца. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на 
ул."Ило Поединец" бр.9. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21571) 

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.4/98 од 
13.11.1998 година, го запиша следното: 

Се запишува под реден бр.4 за 1998 година, 
основањето на Здружение на граѓани за информации, 
обука и одржлив развој : "OPT"- Прилеп, основано 
заради подобрување на позициите и условите на 
живеење на луѓето, организациите и малите 
Претпријатија, овозможување услови за вклучување 
на маргшшзир^ни групи луѓе во целокупното 
живеење особено од социјално - економска гледна 
точка и заштита на животната средина, биолошката 
разновидност и здравјето на луѓето. 

Седиштето нр здружението се наоѓа во Прилеп на 
ул."Авала" бр.451 

Од Основнио г суд во Прилеп. (21572) 

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.З/98 од 
13.11.1998 година, го запиша следното: 

Се запишува пад реден бр.З за 1998 година, 
основањето на Здружение на граѓани - Фудбалски 
клуб ФК "Клепач", основано заради стручно и идејно 
воспитување на членовите, постојан развој на 
фудбалскиот спорт со вклучување на младите, 
соработка со сите ОПО, здруженија и заедници на 
територијата на која делува со цел размена на 
искуства, мислења и заеднички акции од интерес на 
клубот, како иј остварување на заеднички цели и 
задачи на Фудбалскиот и општинскиот сојуз на 
органите за физичка култура. 

Седиштето на ФК се наоѓа во с. Клепач, општина 
Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21573) 

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации Per.Згф.бр.2/98 од 
13.11.1998 година ,го запиша следното: 

Се запишува под реден бр,2 за 1998 година, 
организацијата на жени "Китка" - Прилеп, основана 
заради залагања, за дружење, едукација, култура, 
одржување на Трибини од областа на здравствено 
образование џ слично. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп, на 
ул."Егејска" бб, џо домот на "Спиро Забрчанец". 

Од Основниот суд во Прилеп. (21574) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци 

свикува на ден 30.XI.1998 година во 09 часот, на кое 
рочиште доверителите ќе се изјаснат и ќе гласаат за 
Програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на АД "Македонија" од Неготино. 

Рочиштето ќе се одржи во Основниот суд во 
Кавадарци во со^а бр, 27. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат 
со поднесок што го потпишал овластен застапник на* 
доверителот. ј 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21419) 

Основниот суд Скопје I - објавува дека со реше-
нието Сг.бр. 1488/96 од 4.XI.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало *ТМТ" - експорт импорт -
Скопје со седиште во локација "Реплек" бр. 88 со 
жиро сметка 401?0-601-12097i. 
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По правосилноста на решението, должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 208/96 од 28.Х.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја-
тие за производство, промет и услуги "Реџо Пром" со 
жиро сметка 40120-601-310310. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг.бр.822/97 од 16ЛЛ.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало и дел. услуги 
"АМИКО" од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 33 и 
жиро сметка 40100-601-202846. 

За стечаен судија е одредена Драгица Сапуниева, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Младен Божи-
новски од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 116, телефон 
260-694. 

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 задрлжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
Сен*акажува на 15.ХП.1998 година, во 8,30 часот,соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. <20457) 

Основниот суд во Струга со решението ст.бр. 22/96 
од 27.Х.1998 година стечајната постапка према ПП 
"Итекс" од Струга отворена со решението на Основ-
ниот суд во Струга, Ст.бр. 22/96 од 20.Ш.1997 година 
ја заклучува. 

Стечајниот управник Милевски Злате од Струга се 
разрешува од функцијата. 

Од Основниот суд во Струга. (20458) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр. 196/98 од 4.ХП998 година е от-
ворена стечајна постапка\над должникот АД "Центар 
за автоматска обработка на податоци" од Кавадарци, 
с. Возарци. 

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

За стечаен управник е одреден Томиќ Веселин од 
Кавадарци, ул."Кочо Рацин" бр.3/12, телефон 412-139. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги прибават 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 закажуваа на 17.ХП.1998 година, во 9 часот,соба број ^ М <УТ, >г•Ј, '-.VI' • Г 11 А( ?Г ' 1 ^ ЈИ• •* Ј 
23 во о ќ о ј суд. • л » ^ . к м « п и , 1 » г " Ј Ж 

Од Основниот суд во Кавадарци^ '""" " (20459) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.512/96 од 17.П.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Услужно 
трговско претпријатие "Рикох комерц" од Скопје, ул. 
"Јужен Булевар" бб - и жиро-сметка 40100-601-111692. 

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

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувал>а 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 13.ХП.1998 година, во 9,25 часот,соба 
број 59 во овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20639) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг.бр.496/96 од 14.УП.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППГМ 
"Ерпром" од Скопје, ул. "106-а" бр. 91, жиро-сметка 
40100-601-24368. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.ХП.1998 година, во 8,45 часот,соба 
број 59 во овој суд - судска палата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1008/96 од 6.Х1.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја-
тие за готови текстилни производи "Солун", ул. 
"Чаирска" бб - Скопје и жиро-сметка 40100-601-13731. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20693) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
реше•нието Ст.бр. 995/96 од 23.Х.1998 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот Дупггво 
за услуги и продажба "Елма Мак" од Скопје, ул."Иво 
Рибар Лола" бр. 49/1 и жиро-сметка 40100-601-352893. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
реше•нието Ст.бр. 1141/97 од 27.Х1998 година е 
заклучена стечајната >тог<шшш*над 1 должникот Прет* 
пријатно за трговија транспорт и шпедиција "Махер" 
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увоз извоз ЦО - Скопје, ул/Иван Аговски" бр. 13/1-17 
и жиро-сметка 40120-601-161165. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20697) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
240/98 од 3.XI. 1998 година над ПП "Ан>а - Тања" -
Битола, ул. "Прохор Шински" бр. 2-в, дејност 
трговија, со жиро-ометка 40300-601-56297 што се води 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21373) 
Основниот суд во Охрид објавува дека закажа 

дополнително рочиште за присилно порамнување 
спрема должникот ППТУ "Мак-кирби" експорт 
импорт од с. Пепггани - Охриско, а по новата понуда 
за присилно порамнување од должникот. 

Дополнителното рочиште ќе се одржи во сала бр. 
I на Основниот суд во Охрид на ден 11.ХП.1998 година 
во 12 часот. 

Со новата понуда за присилно порамнување долж-
никот нуди: исплата на долгот во износ од 100% со рок 
на отплата од две години и со камата од 24% на 
годишно ниво. 

Огласот за дополнителното рочиште е објавен на 
огласната табла на Основниот суд во Охрид на ден 
4.Х1.1998 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (21099) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека 
стечајната постацка која се води над должникот ЛОС 
"Тиквеш" од Неготино, со решението на овој суд 
Ст.бр.153/98 од 13.XI.1998 година привремено се запи-
ра поради финансиска и сопственичка трансформа-
ција. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21374) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
61/96 од 13.XI. 1998 година даде согалсност за отпоч-
нување на постапката за трансформација на долж-
никот ПОС ЗИК "Кузман Јосифовски-Питу", с. 
Славеј и ја запре стечајната постапка отворена према 
должникот, Сг.бр, 61/96 од 22.1.1997 година при Основ-
ниот суд во Приле п. 

Од Основниот суд во Прилеп. (21390) 

Основниот суд! Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр|2246/97 од 31.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПВНТ 
"Металик-2" од Скопје,ул."Исаја Маневски" бр. 34-2/5, 
жиро-сметка 4010Ј)-601-357655. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, суди-
ја при овој суд. i 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03.X3I.1998 година, во барака 4, соба 
број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. "(21171) 

ЛИКВИДАЦИИ : 

Основниот суд]; Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 64/98 од 13.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско услуж-
но претпријатие "Палма Траде" ц.о. експорт-импорт 
од Тетово, Комплекс "Ловец" бб. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров'" бр. 3/38 и 
телефон бр. 344-2̂ 78. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 

_Основниот суд во Тетово ја заклучи стечајната 
постапка спрема следните стечајни должници: -со 
решението Ст.бр. 309/97 од 6.Х.1998 година спрема 
ПТУП "Фифи Компани" од Тетово; со решението 
Ст.бр. 193/97 од 16.1Х.1998 година спрема. ПТП 
"Компани - РС" од Тетово; со решението Ст.бр. 210/97 
од 29ЛХ.1998 година спрема ПП "Маги Комерц" од с. 
Брвеница - Тетово; со решението Ст.бр. 343/97 од 
29.1Х.1998 година спрема ДОО "Илинден Трејд" од 
Тетово и со решението Ст.бр. 57/97 од 29.1Х.1998 
година спрема ТП "Пагода" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје \у Скопје. 

Основниот суд во Тетово». (21100) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.563/96 од 05.Х1.1998 година се запира 
стечајната постапка над Земјоделско производно 
трговско претпријатие "Црвени Брегови" - Неготино, 
отворена со решението Ст.бр. 563/96 од 27.Ш.1997 
година по пријава на Завод за платен промет - Велес, 
Експозитура - Неготино бр. 03-3/167 од 27.Х3.1996 
година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21101) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
289/98 од 3.XI. 1998 година над ПП "Дијана" - Битола, 
ул."Охридска" бр. 37, дејност Трговија на големо и 
мало со жиро-сметка 40300-601-13175 што се води при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21103) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
219/98 од 3.XI. 1998 година над ПП "Ѓоро" од с. Св. 
Тодори - Битола, дејност Трговија на големо и мало со 
жиро-сметка 40300-601-62366 што се води при ЗПП -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21372) 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 51/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
угостителство и трговија на големо и мало "Алексан-
дар" од Скопје, ул."Славеј Планина" бр. 4-6 со жиро 
сметка 40100-601-247436. 

За ликвидационен управник се определува Алек-
совски Крсто од Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 4-6. 

Се повикуваат доверителите^ на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 114/98 од 12.Х1.1998 година, .отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие "Далти" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул."Веле Марков" бр. 16 со жиро сметка 40120-601-
149765. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-
3/34, телефон 447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во.рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18799) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава парцела на КП бр. 622 на м.в. "Зад 
село" површина 477 метри квадратни, 4 класа по 
ПЛ.бр: 81 на КО - Волковија, сопственост на Ѓорѓев-
ски Страшев од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 55, на 
КП бр. 619 на м. в. "Зад село" нива 5 класа во 
површина од 1364 метри квадатни по ПЛ. бр.2 на КО 
Волковија, сопственост на Сотировски Милутинов 
Живорад од Тетово, ул."Димо Гавроски-Кара" бр. 20, 
на КП. бр. 434 на м.в. "Зад село" ливада 6 класа во 
површина од 410 метри квадратни по ПЈ1 бр. 619 на 
КО Волковија, сопственост на Димчевски Борис од 
Скопје, ул."Карл Либнехт" бр. 70/2, на КП бр. 625' 
"Зад село" нива 4 класа во површина од 234 метри 
квадратни опишана по ПЛ.бр. 437 на КО Волковија, 
сопственост на Ѓорѓевски Душанов Божидар и 
Ѓорѓеска Крстана, порано од с. Зубовце, а за цена од 
126,00 денари за еден метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат з;а прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
цо нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. 
**ЈНА" бр. 4. (20463) 

Продавачот Псалида Предраг од Битола продава 
Уг една идеална половина од нива во површина од 
4.989 построена на КП.бр.213 во место викано Даби-
чко опишано во Поседовен лист бр. 380 за КО Лого-
варди сопственост на Псалида Предраг и Василија 
Тимотиќ за цена од 25.000,денари. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земји•штето што се продава во 
рок од 30 дена• од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник- на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
• Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-

ват до нотарот Виолета Ангеловска од Битола, ул. 
"Јосиф Јосифовски" бб. (20464) 

Се продава недвижен имот и тоа: лива од 5 класа, 
заведена во КП бр. 534-6-4, на место викано "Долги 
ниви" во површина од 1688 метри квадатни за К.О. 
Чајле и нива од 2 класа со К•П. број 1007-7-4 на место 
викано "Спаиски Ниви" во површина од 1573 метри 
квадратни, заведени во П.Л. бр. 617 за К.О.за цена од 
230.000,00 денари, Чајле, сопственост на Османи Руфи 
од с. Чајле. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосе-
дите чие земјиште граничи со ѕ земјиштето што се 

' продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска од Гостивар, ул."Браќа 
Ѓоноски" бб. (20465) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП брс}ј 469/13, место викано "Тресовица", класа 2, 
во површина од 609 метри квадратни, во КО Брвеница 

Тетово, сопственост на Младеновски Доцко Спасе од 
село Вратница, Општина Вратница, за цена од 
190.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодбр Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тетово 

(20719) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 524, план 5, скица 10, место викано Куле 
Дере, култура нива, класа 6 ве> површина од 2.630 мет-
ри квадратни, заведена во К.О. Мршевци, а сопстве-
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ност на Силвана Ерац, за цена од 320,00 денари по 
метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб -
трговски центар Автокоманда - општина Гази Баба-
Скопје. (20252) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 3096, план 8, скица 20, место викано 
Вртени Дубови, класа 4, со површина од 3.374 метри 
квадратни во КО Табановце, сопственост на Јаневска 
Менче од Велес, ул."Тоше Саздов" бр. 38, за цена од 
337.400 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето н^огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска, ул."Плопггад Маршал 
Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (21068) 

Се продава парцела на КП. бр.1181/4 на место 
викано "Гладник" ливада 3 класа во површина од 1659 
метри квадратни опишано по ПЛ.бр. 851 на КО Ле-
шок, Тетовско, за цена од 90.()00,00 денари, сопстве-
ност на Петроска Ѓорѓи Љубица од Ѓорче Петров, 
ул."Мечкин камен" бр. 47. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-

, штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. 
"ЈНА" бр. 4. (21108) 

Се продава парцела КП.бр.1319 на место викано 
"Дрен" нива 2 класа во површина 1745 метри квадрат-
ни опишана по ПЛ. бр. 1409 на КО Долно Палчиште, 
за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Меди 
Бајрам Авзи од с. Долно Палчипгге, Тетовско. 

Се повикуваат заедничките* сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Александар Захариески, ул."ЈНА" бр, 
4-Тетово. (21111) 

Се продава земјоделско земјиште на место викано 
"Дапче" К.П.бр.4331 во големина од 500 метри 
квадратни КО Мешеипгга, сопственост на Секулоски 
Стојан од с. Мешеипгга, општина Мешеишта, за цена 
од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. > 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски општина Охрид, ул. 
"Македонски просветители" бр. 5, Охрид. (21115) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр.525/1, 
525/3, 525/7, 525/8, 525/2, 525/4, 525/5 и 525/6 на место 
викано "Ограда", нива, 2 класа, со вкупна површина 
од 41.36 метри к^адатни, на КОХ.Седларце, опишано 
по ПЛ. бр. 687,ј сопственост на Исмаили Муамед и 
Исмаили Сервер од Г. Седларце - Тетово, за цена од 
700.000,00 денар#. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
о<бјавувањето на! огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го 'губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (21121) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП број 162, план 3, скица 1, место викано "Бела 
Чука" класа 3, со површина од 1657 метри квадратни, 
од КО Војник, сопственост на Николиќ Миливоје, 
ул."Народна Револуција" бр. 109/8, за цена од 32.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, ул."11 Октомври" бр. 1-а 
во Куманово. (21375) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 3 класа 
К•П. бр. 7/137 на место викано Село во површина од 
1000 метри квадратни и К•П. бр. 7/44 на место викано 
Село, под• објектј 120 метри квадратни, пасиште 1900 
метри квадратни!двор 300 метри квадратни и овошна 
градина 300 мет^и квадратни по П.Л.бр. 33 за К.О. 
Срби•ново, сопственост на Велиу Фаредин за, цена од 
1.500.000 денари. | 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се предава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на ^гласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го Губат правото на првенство. 

* Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска од Гостивар, ул."Браќа 
Гиноски" бб. (21376) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 1825, план 5, скица 23, место викано 
Скоруша, класа 4, со површина од 1096 метри квад-
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квадратни во ЈКО Морани, сопственост на Стојанова 
Александар Марица од Скопје, ул."700" бр. 5/15, заве-
дена во поседовен лист 545, за цена од 350.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици* сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го гу бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Цецовска,бул. "Кузман Јосифов-
ски-Питу" бб, локал 1 и 2,мезанин во Општина Кисела 
Вода - Скопје. ^ (20949) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 1465,место викано Дудовец, класа 6, со 
површина од 3439 метри'квадратни во КО Батинци, 
сопственост на Османовски Јусуф Рамадан од Скопје, 
с. Батинци, за цена од 206.340 денари. 

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Панчевска, бул."Босна и Херце-
говина" бб Општина Чаир - Скопје. (21325) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 1206, план 8, скица 13, место викано Драче, 
класа 5, со површина од 2442 метри квадратни во КО 
Црешево, сопственост на Митревски Антоније од с. 
Црешево, за цена од 240.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудеа. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ,Општина Чаир, ул. 
"Костурска" бр. 18-5/1 - Скопје. (21329) 

ратни и нива на КП 1825, план 5, скица 23, место 
викано Скоруша, >класа 3, површина 880 метри квад-
ратни, и двете во КО Отља, сопственост на Емини 
Наим и Муамед од с. Отља, за цена од 60,00 денари по 
1 метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот ^о "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска, ул."Плоштад Маршал 
Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (21377) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 441/5, план - 2, скица - 4, место викано 
Топанец, класа 7, со површина од 400 метри квад-
ратни, во КО Орешани, сопственост на Виолета 
Затенко од Скопје, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на*РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, бул-."Кузман Јосифов-
ски-Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка, во Скопје. (20567) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КО Марино, заведена во ПЛ бр. 985, КП 60/2, план 
2, скица 1, место викано Село во површина од 420 
метри квадратни, сопственост на Марјанова Маре од 
Скопје, ул."Рудо" бр. 55. за цена од 105.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-, 
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето ца огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот. Марковска Дојчинова Снежана, ул. 
"Антон Попов" бр. 77 б. (20629) 

Се продава земјоделско земјиште-нива постро-
ена на КО Ајватовци, заведена во ПЛ бр. 43, КП 916, 
план 8, скица 14, место викано Клинчарица во повр-
шина од 2794 метри квадратни, сопственост на Стоја-
новски Трајче од Скопје, с. Ајватовци, за цена од 
139.700,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот, Марковска Дојчинова Снежана, ул. 
"Антон Попов" бр. 77 б. : (20906) 

Се продава земјоделско земЈитте-овошна градина 
построена на КП број 796/4, план 4, скица 4, место 
викано Кочинар, класа 6, со површина од 1352 метри 

МАЛИ ОГЛАСИ 
# Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати под назив: "Полог" ЦИИД,- Тетово". (20289) 
Печати под назив: "П.П. "Вори"-Гевгелија". (20991) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "ОУ "Симче 

Нестовски" - Вратница". (20212) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-

јатие за производство и трговија Скопје "МАБРИТ" 
експорт - импорт д.о.оЛ (20258) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"З.Џ. Комерц" 
- Тетово". , (21027) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"П.П.П. "Голд 
Комерц" ДОО-Тетово". (21028) 
Правоаголен печат под назив: Фурна "Никола Ќа-

пунко"Мирјана Петрушевска,ул."Финска"Снгелиќ,ло-
кал бр. 42 тел. 514-212". (20625) 

Тркалезен печат под назив: "Синдикат на графичка 
информативна филмска издавачка дејност ССМ и про-
изводство на хартија на Република МакедАшја-
Скопје". (20104) 
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Тркалезен печат под наслов: "Друштво Македонија 
Југославија - Скопје". (20107) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство промет и услуги "Ватростална А" експорт -
импорт д.о.о.~ Скопје". (20231) 

Тркалезен печат под назив: "Демократска алтерна-
тива Општински клуб Велес". < (20698) 

Тркалезен печат под назив: "Интернационален фес-
тивал на забавни мелоддии "Евро-Фест"Д.О.О.Скопје" 
Тркалезен печат под назив: "ТУП на големо и мало 

"Хагони" д.о;.о. експорт импорт - Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 84/1-1". (19086) 

Тркалезен печат под назив: „Друштво на математи-
чари на град Скопје Р.Е. „НУМЦРУС" - Скопје". 

Р (21805) 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0979800/97»издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Павловски Бранко, ул. "Македонска" 
бр.12,Крива Паланка. (21071) 

Пасош бр.0211504, издаден од УВР - Скопје на име 
Крстевски Ивица, бул. "В. С. Бато" бр. 65/3-1,Скопје. 

Пасош бр. 1095265, издаден од УВР - Скопје на име 
Ганимете Идризи, ул. "208" бр.13,Скопје. (21078) 

Пасош бр. 616231,издаден од УВР - Куманово на име 
Макфире Џемаили, с. Черкеско,Куманово. (21082) 

Пасош бр.0598990, издаден од УВР - Скопје на име 
Сабри Алији, с. Арачиново,'ул. "М.Тито" бр.2,Скопје. 

Пасош бр. 550076/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Фејсал Какруки, ул. "7 Јули" бр. 55,Скопје. (21085) 

Пасош бр. 588117/95,издаден од УВР Тетово на име 
Алим Мевл>ан, ул. "ЈНА" бр.60,Тетово. (21136) 

Пасош бр.522652,издаден од УВР - Тетово на име 
Алим Медиха, ул. "ЈНА" бр. 60,Тетово. (21138) 

Пасош бр. 246617/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Алим Седет, ул. "ЈНА" бр. 60,Тетово. (21141) 

Пасош бр. 1001289, издаден од УВР - Скопје на име 
Трпковски Петар, с. Кучково,Скопје. (21204) 

Пасош бр. 824493 на име Исмаили Ајше, с. Дебреше, 
Гостивар. (21211) 

Пасош бр.676656 на име Селмани Бари,с.М.Турчане, 
Гостивар. ' (21212) 

Пасош бр.102384/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Вебуш Исмани, с. Сарај бр.56,Скопје. (21232) 

Пасош бр. 0621730, издаден од УВР - Скопје на име 
Нурсан Асани, с. Батинци,Скопје. (21240) 

Пасош бр.821791/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Вилем Вузај ,ул. "М.Хаџив$силев" бр.48/5-3,Скопје. 

Пасош бр.6241ј62/95,издаден од УВР-Скопје на име 
Реџепов Даут,ул."А. Цесарец" бр.9/3-11,Скопје.(21259) 

Пасош бр. 633559/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Негован Митиќ,с. Љубо драг,Куманово. (21296) 

Пасош бр. 391725/94,издаден од УВР - Скопјр на име 
Најчески Иван, ул."29 Ноември" бр.42/1-5,Скопје. 

Пасош бр. 391844/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Иванова-Најческа Симона,ул."29 Ноември"бр.42/1-5, 
Скопје. (21306) 

Пасош бр. 157366/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Зекир и Елвир, бул. "В.С. Бато" бр.77/2-37,Скопје. 

Пасош бр. 820214/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Фетах Асан, ул ."Ќар бу ница" бр. 10, Скопје. (21359) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
51/97 за пасош бр.554828/95 на име Башким Битиќ, ул. 
"Прохор Пчински" бр. 85,Скопје, се сторнира. (21361) 

Пасош бр.981635/97,издаден од УВР - Кичево на име 
Ибраим& Фаик, ул.**Тетовска" бр.17,Кичево. (21379) 

Пасош бр. 104831/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Зеќири Елвир, ул."Браќа Миладинови" бр.80,Тетово. 

Пасош брЛ078542/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Азири Агим, ул» "396" бр.13,Скопје. (21385) 

Пасош бр. 208840/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Чадиновска Јадранка, ул. "Хашка" бр. 19,Скопје. 

Пасош бр.0870745/96,издаден од УВР - Велес на име 
Есат Шабановиќ, с. Г. Оризари,Велес. (21476) 

Пасош бр.815529/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Будимовска Снежана, ул. "Ф. Прешерн"бр.5 а,Скопје. 

Пасош бр.747164/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Будимовска Милена, ул. "Ф. Прешерн" бр.5а,Скопје. 

Пасош бр. 1082728/98,издаден од УВР - Велес на име 
Латифов Ејуп, с. Г.Јаболчиште,Велес. (21497) 

Пасош бр. 0991404/97,издаден од УВР - Велес на име 
Никола Ѓорѓиев, ул. "Ј.Чучук" бр.100,Велес. (21508) 

Пасош бр.432767/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Мемеди Неџат, ул. "7 Јули" бр.35,Скопје. (21511) 

Пасош бр. 1010506/97,издаден од УВР- Скопје на име 
Сали Суфијан, ул. "20" бр.39 Сарај,Скопје. (21568) 

Пасош бр.226993/94 на име Џемаили Ружди, с. До-
бридол,Гостивар. (21613) 

Пасош бр.516385 на име Исеини Дритон, с. Форино, 
Гостивар. (21615) 

, Пасош бр.249376/94 на име Емурлахи - Јусуф, с. 
Требош, Тетово. (21625) 

Пасош бр. 733093 на име Беким Адили, с. Мала 
Речица, Тетово; (21628) 

Пасош бр. 1082882/98,издаден од УВР - Велес на име 
Ајрулов Џемал, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21657) 

Пасош бр. 1082881/98, издаден од УВР - Велес на име 
Ајрулов Ведат, с. Д.Јаболчипгге,Велес. (21658) 

Пасош бр. 1082880/98,издаден од УВР - Велес на име 
Ајрулова Фатима, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21659) 

Пасош бр. 040906/93»издаден од УВР - Велес на име 
Ајрулова "Вафије, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21660) 

Пасош бр.249973/95 на име Мазлами Шаин с. Бого-
виње, Гостивар! (21666) 

Пасош бр.45^627 на име Мемиши Кадри, с. Ларце, 
Тетово. (21667) 

Пасош бр.0029342, издаден од УВР - Прилеп на име 
Џигал Назив, с̂  Десово,Прилеп. (21669) 

Пасо*ш dp'.061|9533, издаден од УВР - Прилеп на име 
СмилкоскА Марјан,Прилеп. (21670) 

ПасоиРбр.491062/94,издаден од УВР - Куманово на 
име ДокмановиЈС Бранко, с. Умин Дол,Куманово. 

Пасош на име Шпензије Демири, с.Г.Седларце, 
Тетово. ј (21691) 

Пасош бр.973739, издаден од ОВР - Виница на име 
Андонов Марјар, ул."Б.Миладинови"бр.30,Виница. 

Пасош бр.34760 на име Амзоски Северџан, ул. "Коз-
јак" бр. 98,Битола. (21693) 

Пасош бр. 172976/94,издаден од ОВР - Охрид на име 
Селмани Урфија-Адемоска, с. Пласница,Македонски 
Брод. (21709) 

Пасош бр.736982, издаден од УВР - Тетово на име 
Селмани Енвер, ул."Бл.Тоска" бр. 50,Тетово. (21710) 

Пасош бр.860^03»издаден од ОВР - Валандово на 
име Јанев Драги, с. Јосифово,Валандово. (21717) 

Пасош бр.454788,издаден од ОВР - Валандово на 
име Гушева Танка, ул."Пиринска" бр.1,Валандово. 

Пасош БР.485409,издаден од УВР - Струмица на име 
Чиркова Олга, ул."Стив Наумов" бр. 15,Струмица. 

Пасош бр.0650934/95,издаден од ОВР - Ресен на име 
Исмет Османова, с. Крани,Ресен, (21721) 
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Пасош бр.203639, издаден од УВР - Куманово на име 
Сулејмани Фекрет, с. Лопате,Куманово. (21722) 

Пасош бр.0348860 на име Даниел Здравевски ул. 
"Никола Карев" бр.94,Гевгелија. (21723) 

Пасош бр.0348859 на име Савка Здравевска, ул. 
"Никола Карев"бр.94,Гевгелија. (21724) 

Пасош бр.0495215 на име Златко Самар циев,с.Моин» 
Гевгелија. (21725) 

Пасош бр. 1094819/98издаден од УВР - Скопје на 
име Сербезов Митат, ул."Метохиска" бр.54,Скопје. 

Пасош бр. 159671,издаден од УВР - Скопје на име 
Имери Нехат, с. Вражале,Скопје. (21731) 

Пасош бр. 1141302/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Мевљуде Зимери, ул.'Македонски кралеви" бр.23 б, 
Скопе. (21741) 

Пасош бр.0810671,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Стоиловски Драги ул."11-ти Октомври" бр.26, 
Богданци. (21756) 

Пасош бр.0961500 на име Павловски Сашо,с. Слепче, 
Демир Хисар. (21757) 

Пасош бр.548198, издаден од УВР - Куманово на име 
Џеладини Мендух, Куманово. (21758) 

Пасош бр.926846/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Демири Муамед, с. Селце,Тетово. (21760) 

Пасош бр. 144037/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Садики Кенан, с. Добарце,Тетово. (21763) 

Пасош бр. 030945/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Мишко Ѓорѓиевски, ул."Ѓ.Сугаре" бр. 4/17,Скопје. 

Пасош бр. 429915/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Јакуп Шехи, ул."Дижонска" бр.13/25,Скопје. 

Здравствена легитимација на име Ѓорѓица Атана-
сие, Скопје. (4530) 

Работна книшка на име Дарко Ѓорѓиоски,Скопје. 
Работна книшка на име Валентина Павлова,Скопје. 
Работна книшка на име Алили Емсал,Скопје.(20101) 
Работна книшка на име Алијов Седат,Скопје. 
Работна книшка на име Анита Стојановска Бухов-

ски, Скопје. (20143) 
Работна книшка,издаден од Тетово на име Димовски 

Тихомир, с. Рогачево,Тетово. (20207) 
Работна книшка на име Ристовска Силвана,Скопје. 
Работна книшка на име Огојановка Верка, ул."11 

Октомври*^.78/21 »Куманово. (20281) 
Работна книшка на име Меркез Фетаи»ул."137"бр.21, 

Гостивар. (20282) 
Работна книшка на име Димоски Владо, с. Црешево, 

Македонски Брод. (20283) 
Работна книшка на име Ивчески Стеван, Точила 2 Д 

3/2-11,Прилеп. (20284) 
Работна книшка рег.бр.32/359 на име Зиба Ресми, 

ул.°Караорман" бр.41/4,Струга. (20285) 
Работна книшка на име Фекрије Илјази, ул."Ленин" 

бр.113,Тетово. (20321) 
Работна книшка на име Ибраимов Неџмедин,Скопје. 
Работна книшка на име Рецепи Шеваљ, с. Рашче 

»Скопје. (20346) 
Пасош бр. 058242/93»издаден од УВР - Скопје на име 

Чочов Сотираки, ул. "П. Ацев" бр.9/20,Скопје. (19815) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Веско, с. Кркља, 

Крива Паланка. (20372) 
Работна книшка на име Бајрактари Абдул, ул."18 Но-

ември '^ . 105,Гостивар. (20373) 
Работна книшка на име Шутов П. Горге,Гевгелија. 

Работна книшка на име Пеева Драга, ул. "Б. Пет-
рушев" бр. 18,Богданци. (20375) 

Работна книшка на име Виолета Трајовска,Скопје. 

Работна книшка на име Дудиќ Синиша,Скопје.(20542) 
Работна книшка бр.4043178517 на име Сашо Кума-

новски,Скопје. (20627) 
Работна книшка на име Билали Авдил кадер,Скопје. 
Работна книшка на име Ивица Л>адевски,Скопје. 
Работна книшка на име Снежана Петковска,Скопје. 

Работна книшка на име Душан Киканоски,с.Љубанци, 
Скопје. (20806) 

Работна книшка на име Рецеп Атила,Велес. (20844) 
Работна книшка на име Амети Елмаз,с.Порој »Тетово. 

Работна книшка на име Хајровиќ Фикрета,с. Десово, 
Прилеп. (20846) 

Работна книшка на име Митев Стојан ул. "Стру-
мичка" бр. 8-а,Штип. (20850) 

Работна книшка на име Гордана Новаковиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Јакимовска Слободанка,ул. 

"Ратко Минев" бр. 46,Крива Паланка. (20908) 
Работна книшка на име Азиз Ибраими,Скопје. 
Работна книшка на име Фератов Кенеди, с. Трабо-

тивиште, Делчево. (20981) 
Работна книшка на име Петроски Ранко, нас. "Мла-

ки" бр.315,Гостивар. ^ (20982) 
Работна книшка на име Прошев Ѓорге, ул. "Загре-

б а ч к а ' ^ . 2/6,Гевгелија. (20998) 
Работна книшка на име Цековски Виктор, с. Горо-

бинци,Свети Николе. (20999) 
Работна книшка на име Митушева Венетка, Стру-

мица. (21000) 
Работна книшка на име Тупанчски Сандре,с. Волино, 

Охрид. (21001) 
Работна книшка на име Јаневски Томислав,ул."Кирил 

и Методи" бр. 2-а,Куманово. (21002) 
Работна книшка на име Јаневска Слабана,ул."Кирил 

и Методи" бр. 2-а,Куманово. (21003) 
Работна Книшка на име Роберт Петковски, ул. "Т. 

Економов" бр.43,Куманово. (21004) 
Работна книшка на име Секуловски Благоја ул. 

"Иван Милутиновиќ" бр.66/24,Битола. (21005) 
Свидетелство, издаден од УСО "Гоце Делчев" -Кума-

ново на име Пасковска Жаклина,ул."Тоде Думба" бр. 
82-9/13 »Куманово. (21006) 

Работна книшка на име Мустафи Демирали, с. Де-
бреше, Гостивар. (21015) 

Работна Книшка на име Суат Салифоски,с.Преглово, 
Македонски Брод. (21016) / 

Работна книшка на име Петровски Петар »*ул. "А. А. 
Илов" бр. 47,Неготино. (21031) 

Работна книшка на име Ана Костовска, ул."Иво Ри-
бар Лола" бр. 201,Тетово. (21032) 

Работна книшка на име Стојанова Нада, с. Стубол, 
Пробиштип. (21033) 

Работна книшка на име Шолов Иле, ул."Енѓелсова" 
бр.27/2,Штип. (21034) 

Работна книшка на име Бајрамовиќ Таир ул. "Радан-
ски пат" бр. 173,Штип. (21035) 

Работна книшка на име Цветанов Ацо»с.Турново 208» 
Струмица. (21036) 

Работна книшка на име Лековски Зоран,с. Бистрица, 
Битола. (21052) 

Работна книшка на име Димовска Славица ул. "Вел-
јан Шелјев" бр. 14»Велес. (21053) 

Воена книшка, издаден од во Куманово на име Ми-
тевски Штерјо, с. Доброшане,Струга. (20280) 

Воена книшка на име Ѓорѓиев Душко,Радовиш. 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Механџиски 

Димитар,Скопје. (20871) 
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Чековна картичка бр.9509/28,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име 
Стојанов Драги, ул."Лески" бр. 92,Штип. (20324) 

Свидетелство за ^одделение,издадено од ОУ"25Мај" 
с. Синѓелиќ - Скопје на име Шеќерије Демири,Скопје. 

Свидетелства за УШ одделение,издадено од Училиш-
те за возрасни "А.С. Макаренко" Скопје на име 
Бислимов Илми,Скопје. 1 (20235) 

Свидетелство за УШ одделение на име Асанова Са-
бика, ул."Питу Гули" бр. 51,Велес. (20270) 

Свидетелство-а на име Махмуди Шпенд, с. Д. СТЈ5ОГО-
миште,Кичево. (20271) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Даути 
Изјан, ул."Б.Миладиновци" бр. 125,Тетово. (20273) 

Свидетелство за VIII одделение на име Арифи Џев-
рие, с. Вејце,Тетово. (20274) 

Свидетелство за У т одделение на име Ибраимова 
Медихана, ул."Брегалничка" бр. 36,Делчево. (20275) 

Свидетелство за VIII одделение на име Анчова Соња, 
с. Оганчево, Кочани. (20277) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рустеми 
Фатмир, с. Џепчиште,Тетово. (20278) 

Свидетелство за одделение на име Мусаи Агни, 
с. Франгово,Струга. (20279) 

-Свидетелство на име Ќосев Ванѓел, ул."Сремски 
фронт" бр.7/7,Штип. (20310) 

Свидетелство за степен на стручна подготовка на 
име Роберт Стојков, Плош."Слобода"бр.11, Радовиш. 

Свидетелство за завршен степен на име Мартин 
Тошески,ул."Јоска Јорданоски"бр .102/5,Прилеп.(20312) 

Свидетелство за VIII одделение на име Новоселски 
Митко, с. Двориште, Берово. (20313) 

Свидетелство на име Михајлов Томислав, ул."Ѓорче 
-Петров" бр. 6/4,Штип.' (20314) 

Свидетелство за VIII одделение на име Исмаилаки 
Рецеп, с. Камењане,Тетово. (20315) 
Свидетелства за Ш и IV година,издадени од СУ"Моша 

Пијаде"-Тетово на име Бајрам Абдурамани нас. Дре-
новец бр.47,Тетово. (20316) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рамадани 
Шами, с. Ново Село 2,Тетово. (20317) 

Свидетелство на име Арсим Сејдија,Тетово. (20318) 
Свидетелство за VIII одделение на име Велевски Мар-

јанчо, с. Драгоево,Штип. (20319) 
Свидетелство на име Гаврилов Томислав, с. Грдовци, 

Кочани. (20320) 
Свидетелство за VIII одделение на име Османи Рецеп, 

ул."Гостиварска"бр.31,Тетово. (20386) 
Свидетелство за VIII одделение на име Шерифи Бе-

сим, с. Нераште,Тетово. (20387) 
Свидетелства за 1,П, Ш, IV година и диплома на име 

Марина Цветкоска ул."Кире Гавроски" бр. 21,Прилеп. 

Свидетелство за \Ш1 одделение,издадено од ОУ "Св. 
Кирил и Методиј" - с. Бучин на име Нуредин 
Зекиријан, с.Трновци,Прилеп. (20389) 

Свидетелство на име Бајрамоски Кадри, с. Норово, 
Крушево. (20390) 

Свидетелство на име Елена Марсулова, бул. "А. 
Макесонски",Радовиш. (20391) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан Стој-
чев, с. Иванковци, Велес. (20392) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Кирил Пејчиновиќ" - Скопје на име Филиповска Ире-
на, Скопје. (20543)1 

Свидетелство за VIII одделение, издадело од ОУ 
"Браќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Нуредии Сурби-
јан, Скопје. ! ' (20628) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сид©роска 
Симонка, с. Битово, Македонски Брод* (20835) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фатијана 
Акику, ул."29 Ноември"бр.73,Тетово. (20836) 

Свидетелство на име Мурати Ваиде, с. Доброште, 
Тетово. (20837) 

Свидетелство За VШ одделение на име Сгоименов-
ска Татијана М. Каменица, Делчево. (20839) 

Свидетелство на име Станкова Македонка, с. Мо-
родвис,Кочиво. (20840) 

Свидетелство за Ш година на име Салтировска Би-
љана,ул."Б.Илиев-Гуне" бр. 14-1/16,Куманово. (20841) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ 'То-
це Делчев"-Штип на име Шаламанов Роберт, ул. "Ев-
рејска" бр. 14, Штип. (20842) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јованова 
Ленче,Радовиш. , (20855) 

Свидетелство за завршено VHI одделение на име 
Данилов Ванчо,у)1."Буковиќ"бр.24,Пехчево. (20856) 

Свидетелство за VIII одделение на Име Стефановски 
Тони, ул."Илинденска" бр.36,Пехчево. (20857) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ "Пе-
цо Даскалот"-ДоЈ(1нени на име Зоран Миновски, с. Се-
нокос, Прилеп. | (20973) 

Свидетелство з;а П година,издадено од УМЦ "Нико-
ла Штејн" - Тетово на име Димоски Горан ул."180" бр. 
70-3-1/6 ,Тетово.| (20974) 

Свидетелство pa IV степен на име Хаџи Иванов 
Слободан, ул."4-1*и Јули" бр. 28,Кочани. (20984) 

Свидетелство за VIII одделение на име Тодоровски 
Жан, ул."29 Ноември",Пехчево. (20985) 

Свидетелство! за VIII одделение на име Митевски 
Марјанчо, с.Вратиславци,М.Каменица,Делчево.(20986) 

Свидетелство за VIII оддел ение,издадено од ОУ "Са-
ми Фрашери"-с. Пирок на име Дудије Ајдари,с.Пирок, 
Тетово. (20987) 

• Свидетелство за VIII одделение на име Аркадијуш 
Дамјан, с. М. Речица,Тетово. (20988) 

Свидетелство и! диплома на име Салаи Ремзи, с. Не-
готино, Гостивар. (21017) 

Свидетелство за VIIIодделение на име Тахири Шу-
кри, с. Чегране,Гостивар. (21018) 

Свидетелство За VII одделение на име Таири Мак-
фирет, с. Чегране,Гостивар. (21019) 

Свидетелство за VIII одделение на име Таири Фесол, 
с. Чегране,Гостивар. (21020)' 

Свидетелство за VDI одделение на име Рушити Абду-
лазис, с. Жеровјане, Гостивар. (21021) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рушити Шу-
кри, с. Жировја,Гостивар. (21022) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сејфулаи 
Емине,Тетово. (21023) 

Свидетелство заI,II,III,IV година и свидетелство за 
завршено средно образование,издадени од ИСО "Гоце 
Делчев" - Куманово на име Мустафи Елмаз,ул."ПаИче 
Пешев"бр. 30,Куманово. (21024) 

Свидетелство за VIII одделение на име Завирова 
Сон>а, с. Нигонци, Кочани. ^ (21026) 

Свидетелство од VIII оддел ение,издадено од ОУ "Н. 
Фрашери" - Тетово на име Сали Шаќири,Тетово. 

Свиде•телство за VIII одделение на име ^Бесаи 
Селмани; Фазанерија 2, Гостивар. (21040)' 
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Свидетелство на име Саре Абдија, с. Шипковица, 
Тетово. (21041) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кадриов Б. 
Таир, ул."Димитар Божанов"бр.1, Пехчево. (21042) 

Свидетелство за IV одделение на име Азизоски Са-
фија, с. Пласница, Македонски Брод. (21043) 
Свидетелство за VIII одделение на име Салахи Авдил, 

с. Д. Орашје, Радовиш. (21051) 
Свидетелство за П година,издадено од УМЦ "Никола 

Штејн"-Тетово на име Димовски Горан, ул."180"блок 
70-3-1/6,Тетово. (21064) 

Ученичка книшка за завршена П година, издадена, од 
Гим. "Орце Николов" Скопје на име Игор Лука, 
Скопје. (20204) 

Индекс бр.33536, издаден од Правен - Факултет 
Скопје на име Марковиќ Анна, Скопје. (20114) 

Индекс бр. 31471,издаден од Економски Факултет * 
Скопје на име Даути Џемаил,Скопје. (20254) 

Диплома на име Звонко Т. Филев, с. Дабиле, Стру-
мица. (20276) 

Диплома на име Димовски Диме,Велес. (20309) 
Диплома од средно училиште на име Киприј ановска 

Снежана, с. Теарце,Тетово. (20378) 
Диплома на име Станче Цветановска, с. Доброшане, 

Куманово. (^0379) 
Диплома на име Фејзи Фатмир, ул. "Браќа Блаже-

ски" бр.23,Гостивар. (20380Т 
Диплома на име Шазине Билајли, ул. "Т. Череп-

налкоски" бр. 16,Гостивар. (20384) 
Диплома издадена од УСО "Димитрија Чуповски"-

Велес на име Василевски Горан,ул."Крсте Мисирков" 
бр.13/1,Велес. (20843) 

Диплома за завршено IV година,земјоделски техни-
чар, издадена од Основен суд на име Биљана Ристов-
ска, с. Љубодраг, Куманово. (20853) 

Диплома на име Алековски Ивица, ул."Страшо 
ПиНџур" бр.46,Куманово. (20854) 

Диплома на име Петровски Дарко, ул."114"бр.7/2, 
Тетово. (20989) 

Диплома за средно образование на име Флоре Ми-
тревски, с. Раотинце,Тетово. (20990) 

Диплома издадена од Гиманазија "Гоце Делчев" - Ку-
маново на име Џељадини Љуљјета,ул."Орце Николов" 
бр. 13,Куманово. ^ (21025) 

Диплома на име Сафет Сејфулаи, ул."Ѓ.Стојчески" 
бр.48, Тетово. (21037) 

Диплома на име Угриновска Анкица, с.Д.Седларце, 
Тетово. (21038) 

Картичка за жиро сметка бр. 0-53654-95,издадена од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Накова Свет-
лана, ул. Г. Радомир,бр. 10,Скопје. (20253) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Бесиме 
ул."110" бр. бб,Тетово. (20287) 

Вредносно писмо за подигање на стока, издадено од 
Клиника за инфективни болести - Скопје на име 
Силвана Рогиќ,Скопје. (20483) 

Месечна карта (во износ 400) на име Фатмире Максу-
ти, с. Радиовце,Тетово. (21014) 

Лична карта,издадена од Скопје на име Шаботиќ 
Есад, ул/Т. Михајловски" бр. 1/4,Скопје. (20045) 

Лична карта бр. 4834000848, издадена од Скопје на 
име Чаколи Ѓула, с. Злокуќани,Скопје. (20205) 

Лична карта на име Јашари Афет,с.Шемшево,Тетово 
Лична карта на име Нанева Соња, ул."1-ви Мај" 

бр.116, Кочани. (20377) 

Лична карта на име Драгица Левкова, ул."Мирче 
Ацев" бр. 61,Велес* (21012) 

Лична карта на име Гоцевски Борче, ул. "М. Тито" 
бр. 11/2-6,Македонска Каменица. (20983) 

Даночна картичка со даночен број 4030995265886, 
издадена од Управа за приходи на град Скопје на име 
"Масвед - Фуд Компани",Скопје. (20333) 

Даночна картичка бр.401799212313 на име ПППТУ 
"Џипси", Куманово. (20847) 

Чекови од бр. 18158556 до 18158560, издадени од Сто-
панска банка А•Д. - Скопје на име Васко Јовановски, 
ул."Востаничка" бр. 3-А,Скопје. (20269) 

Чекови на име Китанова Марија, ул."Борис Крајгер" 
бр. 10/23,Штип. (20903) 

Чекови бр. 17735885 и 17735884,издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Фета Ајнур, ул. 
"Б.Паровиќ" бр. 14-1-3 »Скопје. (20996) 

Чекови бр. 18109996 и 18109997, издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Вера Николовска, ул. 
ИК. Новаковиќ" бр.42-2-10,Скопје. (20997) ? 

Чекови од бр. 17800246 до 17800250,издадени од Сто-
панска банка А•Д. - Скопје - Филијала - Скопје на име 
Гечев Ристе,ул.°Самоилова" бр. 122,Скопје. (21009) 

Избирачка легитимација на име Мечалов Ѓорѓи, ул. 
"Димко Најдов" бр* 10,Велес. (20217) 

Избирачка легитимација на име Ванева Веска, ул. 
"Косовска" бр. 137,Штип. (20218) 

Избирачка легитимација на име Ванева Камента, ул. 
"Косовска" бр. 137,Штип. (20219) 

Избирачка Легитимација бр. 0616821А-01-01 на име 
Фазлиоски Усеин, ул.'Тоце Делчев" бр. 210,Струга. 

Избирачка легитимација бр.08517363-01-01 на име 
Филипоски Томе, ул."Димчо Ковачески"бр.19, Струга. 

Избирачка легитимација бр.08566283-01-01 на име 
Лушо Меќаил ул."Скопска" бр. 34 >Струга. (20224) 

Избирачка легитимација на име Мавродкова Слави-
ца, ул."Орце Николов"бб, Делчево. (20241) 

Избирачка легитимација на име Пава Додевска, с. 
Опила, Крива Паланка. (20242) 

Избирачка легитимација на име Стевча Стојчевски, 
с. Опила, Крива Паланка. (20243) 

Избирачка легитимација на име Јагода Додевска, с. 
Опила, Крива Паланка. (20244) 

Избирачка легитимација на име Славко Додевски, с. 
Опила, Крива Паланка. (20245) 

Избирачка легитимација на име Благица Стојчев-
ска, с.Опила, Крива Паланка. (20246) 

Избирачка легитимација бр.04865286-01-01, на име 
Мирослава Петровска, Куманово. (20247) 

Избирачка легитимација бр.14106219-01-01 на име 
Боцеска Верица, ул."Димо Хаџи Димов"бр. 183,Скопје. 

Избирачка легитимација бр.14103937-01-01 на име 
Боцевска Маријана, ул."Димо Хаџи Димов" бр.183, 
Скопје. (20249) 

Избирачка легитимација бр. 14102027-01-01 на име 
Боцевски Јованчо, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 183, 
Скопје. (20250) 

Избирачка легитимација бр.14101527-01-01 на име 
Боцевска Маја, ул."Димо Хаџи Димов"бр. 183,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 12582919-01-01 на име 
Сибел Алојзиј, ул."Ѓорче Петров" бр.11А-3/2,Скопје. 

Избирачка легитимација на име Азманов Зоран,ул. 
"Петар Чајковски" бр.32,Скопје. (20260) 

Избирачка легитимација на име Нада Азманова ул. 
"Петар Чајковски"бр.32,Скопје. (20261) 

/ 



Избирачка легитимација бр.14383760-01-01 на име 
Тевдовски Љубен,ул."Народен Фронт"бр.5/2-39,Скопје 

Избирачка легитимација бр. 14379045-01-01 на~име 
ТевдовскаЛилј ана,ул."НароденФронт"бр.5/2-39,Скопје 

Избирачка легитимација бр. 1536394А-01-01 на име 
Димовска Горица,ул."Љубе Сгоиљковиќ" бр.26,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 15368390 на име Миле 
Димовски,ул.Љубе Стоиљковиќ"бр.26,Скопје. (20266) 

Избирачка легитимација на име Бранислав Витоше-
виќ,ул."Лермонтова" бр. 19,Скопје. (20267) 

Избирачка легитимација на име Биљана Дончевска 
Витошевиќ,ул."Лермонтова"бр. 19,Скопје. (20268) 

Избирачка легитимација на име Емине Селимани ул. 
"Ордан Чопела"бр.60,Скопје. (20293) 

Избирачка легитимација бр.05650569-01-01 на име 
Витановска Снежана, ул."Ацо Аџи Илов"бр. 102,Него-
тино. (20295) 

Избирачка легитимација бр.05651751-01-01 на име 
Витановски Јанаќи, ул."Ацо Аџи Илов"бр.102, Него-
тино. (20296) 

Избирачка легитимација бр.08521018-01-01 на име 
Петровски Ѓоко ул."1 Мак.удар.бригда",Струга.(20297) 

Избирачка легитимација на име Ѓоргиев Донче ул. 
"Вита Поп Јорданова" бр.96,Штип. (20298) 

Избирачка легитимација на име Наков Илија, ул. 
"Никола Карев"бр.50/3,Штип. (20299) 

Избирачка легитимација на име Накова Роска ул. 
"Никола Карев" бр.50/3,Штип. (20300) 

Избирачка легитимација на име Ристев ^Коцо, ул*/ 
"Кузман Капидан"бр.13,Охрид. * (20301) 

Избирачка легитимација бр.109906?9-01-01 на име 
Ацкова Д. Риса, ул."Партизанска"бр. 37/15,Штип. 

Избирачка легитимација бр*04698681-01-01, избира-
чко место 1025 на име Сгојчевски Александар,ул."Пи-
онерска" бр. 22 »Куманово. (20303) 

Избирачка легитимација бр.04856333-01-01 избира-
чко место1047 на име Божиновска Драгица,Куманово. 

Избирачка легитимација на име Велиова Бедрије, 
ул."Титово Ужице" бр. 26,Битола. (20305) 

Избирачка легитимација на име Велиовски Максуд, 
ул."Титово Ужице" бр. 26,Битола. (20306) 

Избирачка легитимација на име Велиовкса Едие ул. 
"Титово Ужице"бр. 26,Битола. (20307) 

Избирачка легитимација на нцр Велиовски Едаил ул. 
"Титова Ужице" бр. 26,Битола. (20308) 

Избирачка легитимација на име Чиповски Димитар 
ул."Емин Дураку"бр.1/5-1,Скопје. (20330) 

Избирачка легитимација бр. 01488163-01-0 на име 
Јанева Викторија, ул. "ЈосифјгЈосифовски" бр. 7, Гевге-
лија. • (20331) 

Избирачка легитимација бр.01488511-01-01 на име 
Јанев Вили, ул."Јосиф Јосифовски" бр.7,Гевгелија. 

Избирачка легитимација бр. 01463713-01-01 на име 
Купанова Сандра, ул,"ГокоТ.-Пушев" бр.26,Гевгелија. 

Избирачка легитимација, мат.бр. 1001951485012 на 
име Наталија Шоптрајанова, ул."Кузман Јанков"бр.31, 
Велес. (20335) 
Избирачка легитимација мат.бр.0804946480012 на име 

Благој Шоптрајанов, ул."Кузман Јосифов"бр.31,Велес. 
Избирачка легитимација на име Жежов Михаило, 

ул.Хо Ши Мин" бр.З»Штип. (20337) 
Избирачка легитимација на име Жежова Јасна 

ул."Хо Ши Мин"бр.З, Штип. (20338) 
Избирачка легитимација на име Жежова Бистра ул. 

"Хо Ши Мин"бр.З,Штип. (20339) 
Избирачка легитимација на име Донева Станојка 

улг"Јаким Спиров" бр.40,Пробиштип. (20340) 

Избирачка легитимација брЛ 1028641-01-01 на име 
К*остадинов Дејан, ул."Леска" бр.66,Штип. (20341) 

Избирачка легитимација на име Киро Инџикаров, 
ул. "29-ти Ноември" бр. 6,Штип. (20342) 

Избирачка легитимација на име Трајкова Јасмина, 
ул."Балканска" бр. 76,Штип. (20343) 

Избирачка легитимација бр.03390527-01-01 на име 
Секуловска Микица, ул."С>ојан Божиновски" бр.23, 
Кичево. (20344) 

Избирачка легитимација на име Кокалски Станко 
ул. "Осоговски Делчево. (20345) 

Избирачка легитимација на име Стојчева Никулина, 
ул. "Првомајска" бр. к.1/25-Македонска Каменица. 

Избирачка легитимација на име Цековски Ванчо 
Македонска Каменица. (20348) 
Избирачка легитимација бр.05073286-01-01,избирачко 
место 1075 на име Зафировски Марјанчо, ул."Драган 
Стопаревиќ" бр, 7,Куманово. (20349) 

Избирачка легитимација бр. 05070872-01-01, избирач-
ко место бр.107? на име Завировска Анита, ул. "Дра-
ган Стопаревиќ"бр.7, Куманово. (20350) 

Избирачка легитимација на име Ристиќ Наталија, 
ул. "М.М.-Брицо", Македонска Каменица. (20351) 

Избирачка легитимација на име Ристиќ Ненад, ул. 
"М.М.-Брицо", Македонска Каменица. (20352) 

Избирачка легитимација на име Ристиќ Јовица, ул. 
"М.М.Брицо", Македонска Каменица. (20353) 

Избирачка легитимација бр.0550278А-01-01 на име 
Стојановски Ставре, ул."Маршал Тито"бр .43 »Крушево. 

Избирачка легитимација бр.05503221-01-01 на име 
Стојановски Јован, ул."Маршал1Гито"бр.43, Крушево. 

Избирачка легитимација бр.05502101*01-01 на име 
Стојаноски Миле, ул."Маршал Тито"бр.43-а,Крушево. 

Избирачка легитимација бр.05516145-01-01 на име 
Николоска Флора,ул."Коча Миленку"бр.7-а,Крушево. 

Избирачка легитимација на име Келтаноски Драги, 
ул. "Ленин" бр. 107, Прилеп. (20360)' 

Избирачка легитимација бр.06166741-01-01 на име 
Фазлиоски Орхан, ул."Гоце Делчев"бр.210,Охрид. 

Избирачка легитимација на име Гоџоски Димитрије, 
ул."Цар Самоил" бр. 59,Охрид. (20362) 

Избирачка легитимација на име Годиоска Вера, ул. 
"Цар Самоил" бр. 59,Охрид. (20363) 

Избирачка легитимација бр.05880475-01-01 на*име 
Исоски Исмет, ул."Бистрица" бр.96,Охрид. (20334) 

Избирачка легитимација бр.08771308-01-01 на име 
Алушеска Џева> с. Октиси, Струга. (20365) 
- Избирачка легитимација бр.08769907-01-01 на име 
Алушеска Мејра, с. Октиси,Струга. (20366) 

Избирачка легитимација бр. 0876842А-01-01 на име 
Алушески Фаруќ, с. Октиси,Струга. (20367) 

Избирачка л6гитимација[ бр.08776644-01-01 на име 
Куциноски Спасе, с. Октиси, Струга. (20368) 

Избирачка легитимација бр.0878087А-01-01 на име 
Куциноска Дафина, с. Октиси,Струга. (20369) 

Избирачка легитимација на име Лазов Марјана• 
Росоман,Кавадарци. (20370) 

Избирачка легитимација на име Лазов Стојанче, с. 
Росоман, Кавадарци. (20371) 

Избирачка легитимација на име Манастирски Ата-
нас,ул."Г.Делчев"бр. 29,Кавадарци. (20723) 

Избирачка легитимација на име Манастирска Ленче, 
Кавадарци. (20724) 

Избирачка легитимација на име Пановски Борис, ул. 
"Д.Влахов" бр.143»Велес. (20725) 

Избирачка легитимација на име Цековска Сузана, 
ул."Димитрие Луповски" бр. 15,Велес. (20726)' 
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Избирачка легитимација• на име Цековски Никола, 
ул. "Димитрија Муловски" бр.15,Велес. ' (20727> 

Избирачка легитимација бр.05661102-01-01 на име 
Драгољуб Кузманов, ул."4-ти Јули"бр.58,Неготино. 

Избирачка легитимација бр Л5661137-01-01 на име 
Павлина Кузманова, ул."4-ти Јули" бр. 58,Неготино. 

Избирачка легитимација на име Адемов Шазивер, 
ул."Боро Арсов" бр.9,Штип. • (20730) 

Избирачка легитимација на и*ме Демиров Вели, ул. 
"Партизанска'^.55,Штип. (20731) 
Избирачка легитимација на име' Абдулов Зија, 

ул."Партизанска" бр. 33/3,Штип. • ^ (20732) 
Избирачка легитимација на име Адемова Ќаније,ул. 

"Партизанска" бр.ЗЗ/З»Штип. (20733) 
Избирачка легитимација бр.05976057-01-01 на име 

Тофилоска Љубица,ул."Мароко Цепенков"бр.31,Охрид. 
Избирачка легитимација бр.05975778-01-01 на име 

Тофилоски Кирил, ул."Марко Цепенков"бр.31,Охрид. 
Избирачка легитимација бр.05979331-01-01 на име 

Тофилоски Крсте, ул."Марко Цепенков"бр.31,Охрид. 
Избирачка легитимација бр.05988055-01-01 на име 

Маркоски Димитар, ул."7 Ноември"бр.268,Охрид. 
Избирачка легитимација на име Абдфулхади * Иб-

ахим, ул."Даме Груев" бр. 157,Охрид. (20761) 
Избирачка легитимација на име Ѓуниар Ибрахим ул. 

"Даме Груев" бр. 157,Охрид. (20762) 
Избирачка легитимација бр. 08787182-01-01 на име 

Ристемоска Емина, с. Октиси, Струг а. (20774) 
Избирачка легитимација бр.08786127-01-01 на име 

Ристемоска Салије, с. Октиси,Струга. (20775) 
Избирачка легитимација бр.08788073-01-01 на име 

Ристемоски Шарин, с. Октиси,Струга. (20778) 
Избирачка легитимација бр.08788073-01-01 на име 

Ристемоски Шарин, с. Октиси,Струга. (20781) 
Избирачка легитимација на име Колевски Томе, 

с.Добружево, Битола. (20784) 
Избирачка легитимација бр.03510948-01-01 на име 

Дејаноски Миле,ул."Јанко Михајловски"бр.20,Кичево. 
Избирачка легитимација бр. 034^001А-01-01 на име 

Мехмедоски Амзо, ул."П.Одреди"бр. 18,Кичево. 
Избирачка легитимација бр.03462994-01-01 на име 

Мемедоски Сеадин, ул."П.Одреди" бр. 18,Кичево. 
Избирачка .легитимација бр.03459918-01-01 на име 

Мемедоски Бедрија, ул."П.Одреди"бр.1 §»Кичево. 
Избирачка легитимација :;а име Велиовска Мирема, 

ул."Титово Ужице"бр. 26,Битола. (20814) 
Избирачка легитимација бр.05501288-01-01 на име 

Благоја Благадуша, ул."Илинденска" бр. 96,Крушево. 
Избирачка легитимација на име Јошевски Митре, 

ул."Лигураса" бр. 4,Прилеп. (20826) 
Избирачка легитимација на име Ѓорѓиоски Коста, 

ул. "Ленин" бр. 109,Прилеп. (20827) 
Избирачка легитимација на име Круме Ѓорѓиевски 

ул."М.Тито" бр.14,Прилеп. (20828) 
Избирачка легитимација на име Челоска Слобода, 

Точила 2 Д1/12, Прилеп. (20829) 
Избирачка легитимација на име Верка Петро&ска 

ул."Тошо Арсов" бр. 10,Виница. (20830) 
Избирачка легитимација на име Митева Јованка, 

Виница. (20831) 
Избирачка легитимација бр.03879232-01-01 на име 

Стојчев Сребран Илија,ул."Љупчо Сантов"бр.109, Ко-
чани. (20832) 

Избирачка легитимација бр.03877205-01-01 на име 
Столева Жаклина,, ул."Љупчо Сантов"бр. 

Избирачка легитимација бр.03877167-01-01 на име 
Стојчева Јагодинка,ул."Љупчо Сантов"бр. 109,кочани. 

Избирачка легитимација на име Јакимовски Бла-
гојче, с, Метежево,Крива Паланка. (20838) 

Избирачка легитимација на име Јошев Тасе,ул."Пере 
Тошев"бр.22, с.Росоман,Кавадарци. (20858) 

Избирачка легитимација на име Јошева Васка ул. 
"Пере Тошев" бр.22,с.Росоман,Кавадарци. (20859) 

Пасош бр. 530877 на име Алиу Селман с. Зајас, 
Кичево. ' (20327) 

Избирачка" легитимација на име Волче Волчев, ул. 
"Прилепска"бр. 13, Кавадарци. (20860) 

Избирачка легитимација бр.4999843-01-01 изб.место 
1063 на име Симоновски Тони, ул."Иван Милутинов" 
бр.19,Куманово. (20861) 

Избирачка легитимација бр.0503381А-01-01, изб. ме-
сто 1069 на име Милошевска Франц Марија, ул. "Н. 
Револуција" бр.59,Куманово. (20862) 

Избирачка легитимација бр.0348038А-01-01 на име 
Љубинка Богеска, ул." 11 Септември" бр. 90,Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 0350792А-01-01 на име 
Арсовска Љубицва,бул."Ослободување"бр.31/2, Ки-
чево. (20865) 

Избирачка легитимација на име Алиоска Ајрие, 
ул."С.Бонџов" бр.7,Охрид. (20866) 

Избирачка легитимација на име Алиоска Флора ул. 
"С.Бонџов" бр.7,Охрид. (20867) 

Избирачка легитимација на име Алчиоски Кире, ул. 
"С.Бонџов" бр.7,Охрид. (20870) 

Избирачка легитимација на име Алимоски Адем ул. 
"С. Бонџов"* бр.7,Охрид. (20872) 

Избирачка легитимација на име Алимоски Скендер, 
ул."С.Бенџов" бр. 7,Охрид. (20874) 

Избирачка легитимација на име Гаџоска Валентина, 
ул."Цар Самоил" бр. 59,Охрид. (20876) * 

Избирачка легитимација бр.04826175-01-01 изб.место 
1043 на име Имери Зиља, ул."3 Мак.уд.бриг."бр.6-5/14, 
Куманово. , .(20878) 

Избирачка легитимација на име Тасески Гоце ул. 
"Сирма Војвода"бр.16 »Охрид. (20879) 

Избирачка легитимација на име Тасеска Вера, ул. 
"Сирма Војвода"бр. 16,Охрид. (20881) 

Избирачка легитимација бр.05913217-01-01 на име 
Тасеска Атина, ул."Сирма Војвода"бр.16,Охрид.(20882) 

Избирачка легитимација бр.05034434-01-01, избирач-
ко место 1069 на име Милошевски Александар Бран-
ко, ул."Н.Револуција"бр.67,Куманово. (20883) 

Избирачка легитимација на име Кајнакчиева Ташка, 
ул. "Кукушка" бр. 1,Струмица. (20884) 

Избирачка легитимација бр. 08724032-01-01 на име 
Ајро Мирдита, с. Радолиигга,Струга. (20885) 

Избирачка легитимација бр.08626120-01-01 на име 
Мариноски Анѓелко, ул."Р.Крле"бр. 1/1,Струга. (20886) 

Избирачка легитимација бр. 0868207А-01-01 на име 
Ќура Менди, с. Биџово,Струга. (20887) 
^ Избирачка легитимација бр.08681651-01-01 на име 

Ќура-Хетеми Бурбуќе, с. Биџово,Струга. (20888) 
Избирачка легитимација на име Јованова Вера ул. 

"Вел>ко Влаховиќ" бр.2,Неготино. (20890) 
Избирачка легитимација на име Рајна Симеонова ул. 

"Панче Ќараѓозов"бр.6/6,Штип. (20891) 
Избирачка легитимација на име Марица Симеонова 

ул. "Панче Караѓозов"бр.6/6,Штип. (20893) 
Избирачка легитимација на име Тоде Рајчев,с.Пухче, 

Штип. (20894) 
Избирачка легитимација на име Манев Димче, ул. 

"Брегалничка" бр. 50,Штип. (20895) 
Избирачката лигитимација на име Благица Цветкоска, 
< ул.Пиринска" бр. 62 , Прилеп ( 20896) 
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Избирачка легитимација на име Василковски Гоце, 
ул."В.Главинов" бр. 58,Велес. (20897) 

Избирачка легитимација на име Јованов Оливер, ул. 
"Вел>ко Влаховиќ"»Неготино. (20898) 

Избирачка легитимација на име Благојчо Алексов, 
Виница. (20899) 

Избирачка легитимација на име Стојановски Љупчо, 
Виница. (20900) 

Избирачка легитимација на име Миленков Никола, 
ул."Девејани" бр. 10,Битола. (20909) 

Избирачка легитимација бр. 03017567-01-01 на име 
Бучуковски Веле, с.Жван,Демир Хисар. (20910) 

Избирачка легитимација бр.03024512-01-01 на име 
Поповска Цветанка, с. Слоештица,Демир Хисар. 

Избирачка легитимација бр.02976706-01-01 на име 
Јотевска Захаринка, с. Утово,Демир Хисар. (20912) 

Избирачка легитимација на име Симјановска Зора, 
ул."Ѓ.Ѓаковиќ"бр. 19,Битола. (20913) 

Избирачка легитимација на име Иса Миринда, ул. 
"Гоце Делчев"бр.366, Охрид. ^ (20914) 

Избирачка легитимација на име Ќемо Сузан, ул. 
"Гоце Делчев" бр.362,Охрид. (20915) 

Избирачка легитимација на име Шемо Басри,ул. 
"Гоце Делчев" бр.362,Охрид. (20916) 

Избирачка легитимација на име Оџа Башким, ул. 
"Шар Планина",Охрид. (20917) 

Избирачка легитимација бр.06186793-01-01 на име 
Усеини Тефик ,ул."Али М у с т а ф е р . 88,Охрид.(20918) 

Избирачка легитимација на име Мехмед Јанули, 
ул/'Бистрица" бр.43-а,Охрид. (20919) 

Избирачка легитимација на име Газим Јакули, ул. 
"Бистрица" бр. 53,Охрид. (20920) 

Избирачка легитимација на име Димоски Славе, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 5,Македонски Брод, , (20921) 

Избирачка легитимација на име Димоска Олгица, 
ул."Иво Лола Рибар"бр.5,Македонски Брод. (20922) 

Избирачка легитимација на име Костадиноски Ми-
тан, с. Суви Дол,Македонски Брод. (20923) 

Избирачка легитимација на име Абдурахман Урим, 
ул.Тоце Делчев"бр. 326,Охрид. (20924) 

Избирачка легитимација на име Абдурахман Зија-
един, ул.Т.Делчев" бр. 326,Охрид. (20925) 

Избирачка легитимација бр.06188338-01-01 на име 
Оџа Ајла, ул."Шар Планина"бр.25,Охрид. (20926) 

Избирачка легитимација бр.06191240-01-01 на име 
Оџа Хабиб, ул."Шар Планина" бр.25,Охрид. (20927) 

Избирачка легитимација бр.0618630А-01-01 на име 
Оџа Мефаил, ул."Шар Планина"бр.52,Охрид. (20928) 

Избирачка •легитимација бр.06186734-01-01 на име 
Оџа Мелија, ул."Шар Планина"бр.52,Охрид. (20929) 

Избирачка легитимација бр.0619230А-01-01 на име 
Усеини Афирет,Охрид. (20930) 

Избирачка легитимација на име Колаков Костадин, 
Богданци. (20931) 

Избирачка легитимација бр.01690973-01-01 на име 
Асанова Улфије,ул."Изворски"бр. 79,Богданци.(20932) 

Избирачка легитимација на име Самекова Сузана, 
Богданци. ' (20933) 

Избирачка легитимација бр. 05659728-01-01 на име 
Коцев Владимир,ул."Партизанска"бр.66,Неготино. 

Избирачка легитимација бр.05655633-01-01 на име 
Коцева Ванѓа, ул."Партизансака" бр. бб,Неготино. 

Избирачка легитимација на име Петар Ингилизов, 
ул."Благој Нечев" бр. 68,Велес. (20936) 

Избирачка легитимација на име Злата Стеваноска, 
Кула низок дел »Прилеп. (20937) 

Избирачка легитимација на име Методија Ристески, 
кула низок дел 2,Прилеп. (20938) 

Избирачка легитимација бр.01658743-01-01 на име 
Насуфова Македонска, нас. Трика,Богданци. (20939) 

Избирачка Легитимација бр.01688154-01-01 на име 
Асанов Рамадан Изворски 27,Богданци. (20940) 

Избирачка легитимација бр.02994941-01-01 на име 
Филиповски Бранко, с. Слепче,Демир Хисар. (20942) 

Избирачка легитимација бр.02991446-01-01 на име 
Филиповска крстана, с. Слепче,Демир Хисар. (20945) 

Избирачка легитимација на име Петрески М. Борис, 
с. Слепче,Демкр Хисар. (20946) 

Избирачка легитимација бр.03007537-01-01 на име 
Доста Костадиновска,с.Кочипгге,Демир Хисар. (20947) 

Избирачка Легитимација бр.03007588-01-01 на име 
Војне Костадиновски, с.Кочиште,Демир Хисар.(20948) 

Избирачка легитимација бр. 03016757-01-01 на име 
Бучуковска Ангелина, с. Жван,Демир Хисар. (20950) 

Избирачка легитимација на име Наташа (^топчовска, 
ул."М.Тито" бр.52,Делчево. (20951) 

Избирачка легитимација на име Бранко Стоиковски, 
ул."М.Тито" бр. 52,Делчево. (20952) 

Избирачка легитимација на име Милица Енговска, 
ул."11 Октомври" бр. 17,Делчево. (20953) 

Избирачка легитимација на име Горанчо Енговски 
. ул." 11 Октомври" бр. 17,Делчево. ^ (20954) 

Избирачка легитимација на име Илија Убавелов, с. 
Разловци, Делчево. ^ (20955) 

Избирачка легитимација на име Ристо Ќурчиски, с. 
Разловци, Делчево. (20956) 

Избирачка легитимација на име Трајчо Крстевски, с. 
Разловци, Делчево. (20957) 

Избирачка,легитимација на име Димитар Крстовски, 
с. Разловци, Делчево. (20958) 

Избирачка легитимација на име Мара Мулачка, с. 
Разловци, Делчево. (20959) 

Избирачка легитимација на име Нада Багевска, с. 
Разловци, Делчево. (20960) 

Избирачка легитимација на име Ана Ситновска, с. 
Разловци, Делчево. (20961) 

Избирачка легитимација на име Стојан Мулачки, с. 
Разловци, Делчево. (20962) 

Избирачка легитимација на име Стојан Пачемски, с. 
Ѕвегор, Делчево. (20963) 

Избирачка Легитимација на име Пена Јовановска, с. 
Ѕвегор, Делчево. (20964) 

Избирачка (легитимација на име Илинка Димитров-
ска, с. Ѕвегор, [Делчево. (20965) 

Избирачка легитимација на име Драгољуб Димит-
ровски, с.Ѕвегор, Делчево. (20966) 

Избирачка легитимација на име Сарафин Никовски, 
с. Ѕвегор, Делчево. (20967) 

Избирачка легитимација на име Велика Никовска, с. 
Ѕвегор, Делчево. (20968) 

Избирачка легитимација на име Спировски Зоран, с. 
Габрово, Делчево. (20969) 

Избирачка легитимација на име Калаџиски Петар, 
! ул."Пиринска" бр. 2,Делчево. (20970)' 

Избирачка легитимација на име Ружа Ташева, ул. 
"Ванчо Прке"бр.56,Виница. (20971) 

Избирачка легитимација на име Костадиновска До-
бренка, ул."Н.Н.-Борче"бр. 26,Виница. (20972) 

Избирачка легитимација на име Драгица Левкова, 
ул."М.Ацев" бр.61 »Велес. (21013)' 

Решение уп. 14 бр. 26142,издадено од Собрание на 
град Скопје на име Адили Реџеп,Скопје. (20405) 
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Решение бр. 12-1055- одобрени за работа н* име 
Џемалидин Шабани, с. Шипковица,Тетово. (20852) 

Решение на име Салаи Авни, с. Неготино,Гостивар. 
Решение на име Исејни Гезим - Лекара "Ѕими", 

с.Равен,Гостивар. (21007) 
Решение наиме Демири Сали,ул."Б.Гиноски", бр.12, 

Гостивар. (21008) 
Решение на име Тодорка Мојовска, ул."Костурска", 

бр.24,Велес. (21044) ' 

О Б Ј А В И 
. Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ПОС за 
призводство на текстилна конфекција со увоз-извоз 
„Прима" - Кочани 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Штипски Пат" б•б. 
во време од 10 до 12 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МП „За-
става промет" - Скопје ДОО п.о. Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел од претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Јане Сандански" 
бр. 78 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Фонта-
на" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 го-
дина донесе Одлука за трансформација на претпријати: 
ето, со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Босна и Херцегови-
на" б•б., Скопје во време од 10 до 12 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 

весник на Република Македонија" број 26/98), Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/98 
ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ОД УНИФОРМА НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ПРОТИВ-

ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ (ППЗ) 
1. Име и адреса на добавувачот 

Министерство за внатрешни работи на Република 
*Македонија ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, 
Р Македонија. 
2. Предмет и количество на набавката е: 

1 - Ремен со шнола (опасач) - за полиција 
Ј 1.000 парчиња 

2 - Футрола за пиштол ~ за полиција 1.000 парчиња 
3 - Футрола за резервен оквир - за полиција , 

1.000парчиња 
4 - Футрола за лисици - за полиција 1000 парчиња 
5 - Ремен со шнола (каиш) - за полиција 1.000 парчиња 
6 - Кошула со кратки ракави - за 111131.800 парчиња 

3. Квалитет на производите ' 
Согласно Уредбата за униформата и ознаките на 

звањата на Полицијата и Уредбата за униформата и , 
ознаките на звањата на ЦПЗ *во *Министерството за 
внатрешни работи („Служба весник на РМ" бр. 20/9$ и 

,Ј „Службен весник на РМ" бр. 39/94). 
* 4. Понудите да содржат: 

- Цена изразена во денари без данок на промет; 
- Плаќање 60 дена по испорака•^ 
- Рок на испорака 15.04.1999 година; 
- Задолжително доставување на мостри за сите де-

лови; 
- Документ за финансиски б>онитет на понудувачот. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
согласно членот 25 од Законот (квалитет, цена, 

услови на плаќање, рок на испорака). 
6. Доставување и отворање на понудите 

Шсмените понуди да се достават лично во Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 25.12.1998 година во 10,00 часот, кога истите ќе 
се отворат од страна на Комисијата-

7. Завршни одредби 
При изготвувањето и доставувањето на писмените 

понуди задолжително да бидат применети одредбите рд 
Законот за јавни набавки објавен во („Службен весник 
на РМ" број 26/98). 

Информации можат да се добијат на телефон 112-
141. 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

Врз основа на Законот за јавни набавки (Службен 
весник на Република Македонија" број 26/98), *Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 8/98 
ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ОД УНИФОРМА НА-
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ПРОТИВ -

ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ (ППЗ) 
X. Име и адреса на набавувачот 

Министерство за внатрешни работк на Република 
Македонија ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, 
Р Македонија. 
2. Предмет и количество на набавката е: 

1 - Ткаенина за панталони и капи - за полиција 
8.000 метри 

2 - Ткаенина за летни кошули ОКСФОРД - за поли-
ција $ 6.000 метри 
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3 - Плитки чевли (машки и женски) - за полиција 
6.400 пара 

4 - Чорапи летни - за полиција 24.000 чифта 
5 - Ознака за капа (везена) - за полиција 3.000 парчиња 
6 - Амблем за ракав (везен) - за полиција 

, ; 30.000 парчиња 
7 - Плитки чевли - за ППЗ 900 пара 
8 - Чорачи летни - за ППЗ 3.600 чифта 
9 - Амблем за ракав - за ППЗ 4.000 парчиња 

3. Квалитет на производите 
Согласно Уредбата за униформата и ознаките на 

звањата на Полицијата и Уредбата за униформата и 
ознаките на звањата на ППЗ во Министерството за 
внатрешни работи („Службен весник на РМ" бр. 20/98 и 
„Службен весник на РМ" бр. 39/94). 
4. Понудите да содржат: 

- Цена изразена во денари без данок на промет; 
Плаќање 60 дена по испорака; 
- Рок на испорака за позиции 1 и 2 - 20.02.1999 

година, а за останатите позиции 15.04.1999 година; 
- Задолжително доставување на мостри за сите де-

лови; 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот; 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25 од Законот (квалитет, цена, услови 

на плаќање, рок на испорака). 
6. Доставување и отворање на понудите 

Писмените понуди да се достават лично во Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 04.12.1998 година во 10,00 часот, кога истите ќе 
се отвораат од страна на Комисијата. 
7. Завршни одредби 

При изготвувањето и доставувањето на писмените 
понуди задолжително да бидат применети одредбите од 
Законот за јавни набавки објавен во („Службен весник 
на РМ" број 26/98). 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник" на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЦЕВКИ ОД ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

*ЗА ИЗГРАДБА НА КАБЕЛСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" б.б. 
1.2. Предмет на набавката: 
Цевки од термопластични материјали за изградба на 
кабелска канализација. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документаци-
јата. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цената на набавката; 
- рок и место на испорака, односно извршување на 

набавката; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за квалитет и стандард; 
- производител и негови референци и технички 

можности; 
- оперативни трошоци; 
- други услови (ефикасност, естетски и функци-

онални карактеристики, постпродажен сервис и пру-
жање на техничка помош). г и ^ >ј 
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1.5. Рок за доставување на понудите: 15 дена од денот 
на објавувањето на барањето, односно до 02-12-1998 
год. до 10 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
АД „Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надометокот што треба да се плати при 
подигање на техничките барања е неповратен и изне-
сува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, 
даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска 
банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на по>нудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како, гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
/<остават придружната документација предвидена во 
член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за 
неговата финансиска и економска способност. 
3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не 
се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 
од член 24 од Законот за јавни набавки, односно доказ 
дека не е во стегај, ликвидација и дека нема забрана за 
вршење на дејноста. 
3.5. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата. 
3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот .плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда" која ја содржи финансиската доку-
ментација. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 02.12.1998 год. до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. ? , 



18 ноември 1998 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
02.12.1998 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отвораното на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 
070200332. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОВЛЕКУВАЊЕ 

НА ОПТИЧКИ КАБЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиш!е во Скопје на улица „Орце 
Николов" б•б. 
1.2. Предмет на набавката: 
НЕ>РЕ полиетиленски цевки (црева) за вовлекување на 
оптички кабли. 
1.3. Вид е количина: Дадено во тендер документаци-
јата. 
1.4. Критериума за избор на најповолен понудувач: 

- цената на набавката; 
- рок и место на испорака, односно извршување на 

набавката; 
- начин на плаќање; 
- гаранција за квалитет и стандард; 
- производител и негови референца и технички 

можности; 
- оперативни трошоци; 
- други услови (ефикасност, естетски и функци-

онални карактеристики, посгпродажен сервис и пру-
жање на техничка помош). 
1.5. Рок за доставување на понудите: 15 дена од денот 
на објавувањето на барањето, односно до 02.12.1998 
год. до 12 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 
АД „Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надометокот што треба да се плати при 
подигање на техничките баран»а е неповратен и изне-
сува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, 
даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска 
банка - Скопје. 
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2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба истотака да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
в<) последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и Машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават придружната документација предвидена во 
член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за 
неговата финансиска и економска способност. 
3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не 
се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 
од член 24 од Законот за јавни набавки, односно доказ 
дека не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за 
вршење на дејноста. 
3.5. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на побудите во износ од 2% од вредноста на понудата во 
валута на понудата. 
3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружената до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда" која ја содржи финансиската доку-
ментација. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 02.12.1998 год. до* 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
02.12.1998 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставници на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да? и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 
070200332. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Врз основа на член 10, а во врска со член 33 и член 2 
став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" 
бр.26/96), а по Одлука на Управниот одбор бр.02-187/3 
за изградба на Дом „Сју Рајдер" при Медицински цен-
тар - Битола, Фондацијата „Сју Рајдер" од Обедине-
тото Кралство на Велика Британија и Комисијата за 
јавни набавки при Медицинскиот центар „Д-р Трифун 
Пановски" - Битола, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 1/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на Јавниот повик е ЈЗО Медицински 
центар „Д•р Трифун Пановски" - Битола. 

2. Предмет на Јавниот повик бр. 1/98 е прибирање на 
документација за претходно утврдуваше на подобност 
на понудувачите како можни носители на јавната на-
бавка - Изградба на Дом за терминална нега „Сју Рај-
дер" - Битола при ЈЗО Медицински центар „Д-р Три-
фун Пановски" - Битола, која ја врши Фондацијата 
„Сју Рајдер" и Медицинскиот центар. 

3. Повикот е јавен отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите домашни и странски лица кои вршат 
ваква дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на ЈЗО Медицински 

центар „Д-р Трифун Пановски" има потреба од прет-
ходно утврдување на подобност на понудувачите (прек-
валификација), преку документација кои по оценка на 
комисијата би биле повикувани да достават понуди за 
набавка - изградба на Дом за терминална нега „Сју 
Рајдер". 

2. Понудувачите своето учество на Јавниот повик 
можат да го пријават за извршување на предметот на 
набавка - изградба врз основа на оценка дали тие 
имаат: 
- Техничко технолошки бонитет, 
- Економски финансиски бонитет, 
- Расположива опрема, 
- Други физички капацитети за реализирана на рабо-
тите, 
- Менаџерски способност, 
- Искуство и стручен кадар, 
- Да нема правосилна пресуда со изречена мерка за 
безбедност, забрана за вршен>о на дејност, 
- Документ за регистрација за вршен>о на соодветна 
дејност. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите треба да ги приложат документите 
и податоците кои се приложуваат кон пријавата по 
точка II на овој повик. 

2.Докумснтацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај", како и бројот на Јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на Јавниот повик во „Служ-
бен весник на РМ" и Нова Македонија". Во случај на 
истовремено објавување на повикот важи рокот во по-
викот објавен во последното средство за јавно инфор-
мирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот 
ЈЗО Медицински центар - Битола ул. „Партизанска" 
бб, секој работен ден до 15,00 часот, преку архивата до 
Комисијата за јавни набавки. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР, 01-58/98 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА ОД ПРОИЗ-

ВОДНАТА ПРОГРАМА НА ЅКЕ И ГАС 

1. Општи одредби 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр, 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лежишта. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се• спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. Техничка документација 

2.1. Спецификацијата на лежиштата за потребите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија" за 1999 година, 
понудувачите можат да ја подигнат во Административ-
ната зграда на ЈП „Електростопанство на .Македонија" 
Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 9, на девети кат, соба бр. 
3. тел. 149-126, секој работен ден од 12,00 до 14,00 часот. 

3. Содржина на Понудата 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот на лежиш-
тата. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на•набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки) -ако набавката е од странство на паритет мага-
цин на набавувачот (РЕК Битола, РЕК „Осломеј" и 
Енергетика-Скопје) изразена во германски марки. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудавачот< треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4. Доставување на документација 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
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нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 

- список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години со износите, датумите и примачите. 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален 
или заверена копија). 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, со-
гласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

5, Критериум за избор на најповолен понудувач (со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки) 

5.1. Цена на чинење 50 
5.2. Рок на испорака 30 
5.3. Начин на плаќање 15 
5.4. Квалитет 5 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите при што наведените поени се максимални 
за освоено прво место по секој критериум. 

6. Начин и рок на доставување на понудите 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври" 
бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
03.12Д998 година, во 10, часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија,,, Административ-
ната зграда, 3 кат на ул, „11 Октомври" бр. 9, Скопје во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 
6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат, 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на чен 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-59/98 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-

НУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-59/98 е ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште 
ца ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје, ,, 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лежишта. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува .со, Одморен 
повик согласно Законот за јавни цдбаввд, 

2. Техничка документација 
2.1. Спецификацијата на лежиштата за потребите на 

ЈП „Електростопанство на Македонија" за 1999 
година, понудувачите можат да ја подигнат во Ад-
министративната зграда на ЈП „Електростопан-
ство на Македонија" Скопје/ул. „11 Октомври" 
бр. 9. на девети кат соба бр. 3, тел. 149 126, секој, 
работен ден од 12,00 до 14,00 часот. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот и производителот на гу-
мените транспортни траки. 

3.2.Понудата треба да ги содржи сите единечни ио 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со. 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки) - ако набавката е од странство на 
паритет магацин на набавувачот (РЕК Битола, РЕК 
„Осломеј" и Енергетика-Скопје) изразена во гер-
мански марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

4. Доставување на документација 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. Документот за бонитет треба да 
биде оригинал или заверена копија верна на ориги-
налот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 
- список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години со износите, датумите и прима-
чите. 
- сертификат од надлежна институција за конт-
грола на квалитетот, на производот (ИСО 9002, 
оригинален или оверена копија). 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 
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5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки) 
5.1. Цена на чинење 40 
5.2. Рок на испорака 10 
5.3. Начин на плаќање 10 
5.4. Квалитет 40 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите при што наведените поени се мак-
симални за освоеното прво место по секој крите-
риум? 
6. Начин и рок на доставување на понудите 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој'понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија", Комисија за јавни набавки, ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
08.12.1998 година, во 10,00 часот, во просториите 
на ЈП „Електростопанство на Македонија", Адми-
•нистративната зграда, 3 кат на ул. „11 Октомври" 
бр. 9. Скопје во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

6.6/ Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, како и онќе кои ^немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-60/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

МЕСИНГ АНИ ЦЕВКИ ЗА КОНДЕНЗАТОР, 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ * 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-60/98 е> ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: * 
Месингани цевки за кондензатор 0 25x'l*kfl26 
3.500 парчиња, 1 , , . ^ 
со следните карактеристики: ^ 
Полска норма МЦ f 0 - Д1/2 со <$едниот состав: 
Си - 70,09%; Fe I 0,005%; Pb - 0,061% ; Sb -
0,0012%; As - 0,035%; S- 0,0020%; Sn - 1,15%; P -
0,0022% ; Bi - 0,0012% ; Zn - останато. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 
2. Распределба на набавката по подружници во ЈП 
„Електростопанство на Македонија" 

2.1. Месинганите цевки за кондензатор се за РЕК 
„Осломеј" Кичево. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секојапозиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки-ако набавката е од странство) на 
паритет ДДП Осломеј, изразена во германски 
марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се' 
прифатени во Република Македонија (члец 19 од] 
Законот за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите со пропратката документација од стран-

ските понудувачи треба да бидат преведени на ма-
кедонски јазик. 

4. Доставување на документација 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет«, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. Документот за бонитет треба да 
биде оригинал или заверена копија верна на ориги-
налот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: , 

4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години 
со количини, датуми и примачи. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член »24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество Да Јавниот повик; 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават-гаранција на депо-
нирани средства или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата, согласно 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки). 
5.1. Цена - 40 поени 
5.2. Квалитет - 30 поени 
5.3. Начин на плаќање - 30 поени 

6. Начин и рок на доставување на понудите 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. ' 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул, ,Д1 
Октомври** бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.12.1998 во 13 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала за 
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состаноци, во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои не-
маат целокупна документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА 

1. Општи одредби 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/98 е ЈП 
Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за следните типови на хидраулични масла: 

-1Ѕ015 200 литри; 
-1Ѕ032 5.500 литри; 
-1Ѕ046 39.000 литри; 
-1Ѕ0 68 16.650 литри; 
-1Ѕ0100 100 литри; 
-1Ѕ0150 200 литри; 
- Масло за хидродинамички преносници, спојки, пре-
творачи на момент и др. хидраулични уреди (1ЅО У032; 
У01ТН 3.625-6025(1; У01ТН 3.90-8) 6.350 литри; 
- Течност за хидраулични кочници кај возилата 

1.400 литри; 
- Циркулационо масло 1ЅО 100 200 литри; 
1.3. Повикот е јавен, оторен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

дителот на хидраулични масла дадени во предме-
тот на набавката. 

2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на 
набавката. 

2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени по литар за секоја позиција, како и вкуп-
ната вредност на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки - ако набавката е од странство), на паритет 
ДДП краен корисник, изразена во ДЕМ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака 

на дадените масла, кој треба да биде до крајот на 
првиот квартал во 1999 година 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 

3. Доставување на документација 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финасиска 
и економска способност согласно чле«н 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 

странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 

способност, согласно член 23 од Законот: 
- список на главни испораки на хидраулични масла 
(дадени во предметот на набавката) во последните 
три години; 
- сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот на маслата, со кој се потвр-
дува сообразноста со дадените стандарди на набав-
ката; 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 

* согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење 60 поени; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

5. Начин и рок на доставување на понудата 

5.1. Понудата се доставува согласност член 52, 53'и 54 
од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само соседна 
понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна До де-
нот и часот на јавното отворање 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија, Комисија за јавни набавки ул. „11 Ок-
томври" бр. 9,'91 ООО Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.12.1998 година, во 10.00 часот, во просториите 
на ЈП „Електростопанство на Македонија", стара 
зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Ок-" 
томври" бр. 9, Скопје, во присуство на овласте-
ните претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА РЕДУКТОРСКИ МАСЛА 

1. Општи одредби 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-66/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
следните типови на редукторски масла: 

-1Ѕ0150 30.000 литри 
-1Ѕ0220 37.700 литри 
-1Ѕ0320 7.200 литри 
- Масло за автоматски менувачи 10.720 литри 
-ЅАЕ90АР1СЉ-4 950 литри 
- ЅАЕ 90 АР101.-5 2.000 литри 
- ЅДЕ 80\У-90 АР101.-5 220 литри. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лида. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јави А набавки. 

2. Содржина на понудата 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на редукторските масла дадени во предметот на 
набавката. 
2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на 
набавката. 
2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени по литар за секоја позиција, како и вкупната 
вредност на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набав-
ката е од странство), на паритет ДДП краен "корисник, 
изразена во ДЕМ. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на 
дадените масла, кој треба да биде до крајот на првиот 
квартал во 1999 година. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 

3. Доставување на документација 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да Приложат документ за 
бонитет кој го издава институту ата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба' да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 
- список на главни испораки на редукторските масла 
(дадени во предметот на набавката), во последните три 
години; 

сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на маслата, со кој се потврдува сообразно-
ста со> дадените стандарди на набавката; 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на^ону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење 60 поени; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 
Бројот *На поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. ' 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија", Комисија за 
јавни набавки ул. „11 Октомври" бр. 9. 91 ООО Скопје. 
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
07.12.1998 година, во 10:00 часот, во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври" бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и, оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје, објавува 

• 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/98 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВ*О-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-67/98 е ЈП 
Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
следните типови на моторни масла: 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. т 
1.4. Постапкат•а на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 
2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на моторните масла дадени во предметот на на-
бавката. 
2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на 
набавката. 
2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени по литар за секоја позиција, како и вкупната 
вредност на целата набавка (со сите давачки согласно 
член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набав-
ката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, 
изразена во ДЕМ. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на 
дадените масла, кој треба да биде до крајот на првиот 
квартал во 1999 година. 

-SAE 10W API CD 10.200 литри; 
-SAE 15W-40 API CF-4 21.200 литри; 
-SAE 15W-40 API CD 15.870 литри; 
-SAE 15W-40 API SF/CC 8.400 литри; 
-SAE 15W-40 API SG/CD 800 литри; 
-SAE 20W-50 API SG/CD 1.440 литри; 
-SAE 30 API CD 200 литри. 
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2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3. Доставување на документација 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 
- список на главни испораки на моторните масла (да-
дени во предметот на набавката) во последните три 
години; 
- сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на маслата, со кој се потврдува сообразно-
ста со дадените стандарди на набавката. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки): 
- цена на чинење 60 поени; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени со макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5^1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македо-
нија, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври" бр. 
9, 91 ООО Скопје. -
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
07.12.1998 година, во 13:00 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", стара зграда, 
сала за состаноци, 3 кат, на улица „И Октомври" бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не сс изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да сс разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на гумени транспортни траки и тоа: 

1.2.1. Гумени транспортни траки за РЕК „Битола" 

1.2.1.1. 1800/4-ЕП 630+8/4 М 2400 мет. 1450 950 
1.2.1.2. 1800/4-ЕП 500+8/4 М 2000 Л 1250 750 
1.2.1.3. 1600/5-ЕП 500+8/4 М 1800 » 1250 550 
1.2.1.4. 1600/4-ЕП 500+8/4 М 2100 » 1400 700 
1.2.1.5. 2000/5-ЕП 400+8/4 м 1265 >» 468 797 
1.2.1.6. 1800/4-ЕП 400+8/4 м 488 28. 265 
1.2.1.7. 1400/4-ЕП 315+6/3 м 364 » 

- 364 
1.2.1.8. 1200/4-ЕП 250+8/4 м 587 » 275 312 
1.2.1.9. 1200/4-ЕП 125+4/2 м 1300 )) 

- 1300 

1.2.2. Гумени транспортни траки за РЕК „Осломеј" 

тип натраки коли-
чина 

за 1999 година. 

I квартал П квартал 

1.2.2.1. 1200/4-ПА 500+6/3 б=20 1000 мет. 1000 -

1.2.2.2. 1200/4-ЕП 315+5/3 б=18 500 " , 500 -

1.2.2.3. 1600/3-ПА 160+3/2 М 150 " 150 -

1.2.2.4. 1200/3-ПА 160+3/2 М 400 " 300 100 
1.2.2.5. 1400/4-ЕП 400+6« М 500 " 500 -

1.2.2.6. 1600/3-ЕП 315+6/3 М 120 " 120 -

1.2.2.7. БТ 1000/5-ЕП 315+4/2 Н 150 " • 150 -

1.2.2.8. БТ 1200/4-ЕП 315+4/2 Н 150 " 150 -

1.2.2.9. БТ 1200/5-ЕП 315+4/2 Н 550 " 550 -

1.2 2.10. БТ 800/3-ЕП 315+6/2 Н 200 " 200 -

1.2.2.11. БТ Ш4-ЕП 315+5/2 Н 500 " 500 -

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-68/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СО, ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-68/98 е ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.3. Повикот е ЈАВЕН, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот и производителот на гу-
мените транспортни траки. 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки) - ако набавката е од странство на 
паритет магацин на Набавувачот (РЕК Битола, 
РЕК „Осломеј") изразена во германски марки. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4Ј Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од стран-

ските понудувачи мора да бидат преведени на ма-
кедонски јазик. 
3. Доставување на документација 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
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Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет кој го издава институцијата за платен про-
мет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 
од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

- список на главните испораки на стоки во последните 
три години со количини, датуми и примачи, 
сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или 
заверена копија). 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставници на понудувачите треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (со-
гласно' член 25 од Законот за јавни набавки). 
4.1. Рок на испорака 30 
4.2. Цена на чинење 40 
4.3. Начин на плаќање 20 
4.4. Квалитет 10 ѕ 

5. Начин и рок на доставување на понудите 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, и 54 од 

Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија44 Комисија за јавни набавки. 

ул. „11 Октомври44 бр. 9, 91000 Скопје 
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 

03.12.1998 г. во 12 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија44, стара 
зграда, 3 кат, на ул. „11 Октомври44 бр. 9, Скопје 
во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, 1ѓако и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-70/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија44, со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
следните типови на масти: 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик во согласност со Законот за јавни набавки. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на мастите дадени во предметот на набавката. 
,2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на 
набавката. 
2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-
ните цени по килограм за секоја позиција, како и вкуп-
ната вредност на целата набавка (со сите давачки со-
гласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство), на паритет ДДП краен ко-
рисник, изразена во ДЕМ. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на 
дадените масти, кој треба да биде до крајот на првиот 
квартал во 1999 година. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност во согласност со член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи според став 3 од член 
22 од Законот. 
. Документот за бонитет треба да е оригинал или за-
верена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на мастите (дадени | о 
предметот на набавката) во последните три години; 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на мастите, со кој се потврдува сообраз-
носта со дадените стандарди на набавката. " 



3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, во со-
гласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно со член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

-цена на чинење 60поени; 
-техничкиквалитети. . . 30поени; 
-начин на плаќање 10 поени; 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 

на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 
5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 
и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македо-
нија, Комисија за Јавни набавки, ул. „11 Октомври" бр. 
9, 91 ООО Скопје. 
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 08.12.1998 
година, во 13,00 часот, во просториите на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија", стара зграда, сала за соста-
ноци, 3 кат, на улица „11 Октомври" бр. 9, Скопје, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 
$А~ Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на. РМ" бр.26/98), ЈП „Електро-

стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.06-2/98 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА - ВРШЕЊЕ НА ТЕХНО-
ЛОШКО ЧИСТЕЊЕ ВО ПЕ - ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ 
И НЕ - РУДНИК - ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТО-

ЛА", СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач ЈП „Електростопанство на Македо-

нија" - Скопје, со седиште на ул: „11-ти Октомври" 
бр.9-Скопје. 

* 1.2. Предмет на набавка е - прибирање на понуда за 
вршење на технолошко чистење за 1999 година во ПЕ -
Термоелектрани, ПЕ-Рудник „Суводол", Подружница 
РЕК „Битола". 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 20.11.1998 година, во 12 часот во просториите на 
Подружница РЕК „Битола". 

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
УСЛУГАТА 

2.1. За потребите на ПЕ-Рудник 
2.1.1. Јагленов систем во смени - ангажирање на 25 

до 50 работници за работа во 3 (три) смени: 
- на системи 
- на депонира со достава на јаглен 
- на надбункерски простор 

2.1.2. Јаловински систем во смени - ангажирање на 
70-130 работници за работа во 3 (три) смени и тоа на: 

- „О" БТО систем 
- 1 БТО систем 
- II БТО систем 
2.2. За потребите на ПЕ - Термоелектрани 
2.2.1. Отпепелување во смени - а н г а ж и р а ј на 50-60 

работници за работа во 3 (три) смени: 
- внатрешно отпепелување 
- надворешно отпепелување 
2.2.2. Машинска сала и бункерски дел - ангажирање 

работници до кота 20,10-15 работници. 
2.2.3.Котел 
- без кота 30 - ангажирање на 6-10 работници 
КОТА 30 - ангажирање на 6-10 работници 
2.2.4. Паркови и зеленило и магацинско работење -

ангажирање на 10-15 работници. 
2.3. Услови што треба да ги исполнуваат ангажира-

ните работници за извршување на технолошкото чи-
стење: 

- д а имаат завршено најмалку основно образование; 
- да се психофизички здрави; 
- да се способни за работа на висина; 
- да имаат општи познавања од областа на машин-

ството и електрониката. 
2.4. Услови што треба да ги исполни субјектот -

носител на набавка: 
- средства и алат за работа (метли, казми, лопати, 

колички, хидрантни црева); 
- греење за работниците во зимски услови; 
- превоз на работници до работно место и назад, 

храна и сместување, ХТЗ опрема; 
- работењето ќе се обавува 24 часа (сменско рабо-

тење); 
- распоредот во смени ги дефинира работоводите-

лот и изведувачот на работите; 
- почетокот на воведување на работа го врши рабо-

товодителот со тоа што писмено ќе биде известена ан-
гажираната фирма. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи цена за извршување . 

на работите. 
3.2. Доказ за кадарот со кој ќе ги извршува рабо-

тите. 
3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите од 

точка 2 на повикот. 
3.4. Начин на плаќање. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена; 
- квалитет; 
- начин на плаќање. 

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса: Подружница РЕК „Битола" - Новаци, Новачки 
пат - б•б. - Битола, (Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- документ за бонитет од носителот на платен про-
мет; 

- доказ за техничка способност - список на главни 
испораки; 

- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај односно не е во процес на ликвидација; 

- доказ дека против понудувачот нема изречена без-
бедносна мерка „забрана на вртење на дејност". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 55-Стр. 3027 18 ноември 1998 
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5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки ,,(Сл весник на РМ" бр.26/98). 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени согласно барањата на Отво-
рениот повик односно согласно Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.' 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Би-
тола". 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-7/98 ЗА ЈАВНА НА-
БАВКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА" СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја" - Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври", 9 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: визуелизација на огнена 
топка во котел 2 парчиња 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
—27.11.1998 година во 12.00 часот, во просториите 

на Подружница РЕК „Битола". 
2. Технички карактеристики 

- тип: ПП 660-140 (п65) 
- произведувач: СССР 
- пречник на странските цевки: Ф 45x4,5 
- распоредот на горшпшците е во две нивоа 
- колоричната моќ на јагленот е 1746 кцал/кг 
- температурата на топењето на пепелот е 

1210°С-1445 С 
- работна снага на температурата во ложиштето е 

1210°С - 1445°С 
Потребно е да се понуди: 
2.1. Сензори и соодветни претворувачи за мерење на 

разликата на температурата на надворешниот и 
внатрешниот ѕид од екранските цевки. 

2.2. Проектот за вградување на сензорите и надзор на 
монтажата на истите. 

2.3. Контролер за обработка на сигналите од претвору-
вачот (макс. 48 аналогни сигнали 0-20 мА). 

2.4. Работна станица со соодветен софтверски пакет за 
визуелизација на положбата на пламенот. 

2.5. Проект на изведената состојба. 
Понудениот систем, во целина, треба да има гаран-
ција за опремата и софтвер (системски и агогакати-
вен) од производителот на опремата. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Цена франко утоварено - производител или 

франко - РЕК. 
3>2. Рок на испорака на набавката. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Квалитет. 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- Цена' на чинење 
- квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1 Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 

потпишан од одговорно лице на Понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола" - Новаци, „Но-
вачки пат" б•б* Битола за Комисија за јавни на-
бавки/ 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна•та 
документација: 
- документ за бонитет од подносителот и платен 
промет 
- доказ за техничка способност - список на главни 
испораки 
доказ дека подносителот на понудата не е под сте-
чај, односно не е во процес на ликвидација 
доказ дека против понудувачот нема изречено без-
бедносна мерка „забрана на вршење на дејност". 

5.3. Рок на до<ставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со бара-
њата на Отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледу-
вани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 206-235, 206-303 при подружница РЕК 
„Битола". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-9/98 - УСЛУГА ЗА ПО-
МОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА" СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја" - Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври", 9 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: за потребите на РЕК „Бито-
ла" - Рудник -Суводол за 1999 година услуга за 
помошна механизација на определено време: 

- утоварувач од 1,5 - 3,0 м* парче 1 
- камион цистерна за прскање на патишта 

од 10 - 20 м 3 - " - 1 
- камион дигалка (Хијап со дупли погон) . - " - 1 
-камион (КРАЗ ) (МАН) едностран кипер-9 м 3 -

15 м3 - " - 1 
- авто дигалка - 80 т - 1 
- автодигалка - 30 т . - " - 1 
- автодигалка - 1 6 т . - 1 
- грејдер КАТ 140 Г - 1 
- багер со челни лаици над 3 м3 - 1 
- багер ровокопач од 1 - 3 м3 - гасеничар . - * - 1 
- булдизер од 150 - 300 КУУ - 1 
- компресор од 8 бари 125 л/мин - " - 1 
- платформа со носивост на 40 т - " - 1 
- багер чистач на транспортери 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
09.12.1998 година во 12.00 часот, во просториите 

и п на Подружница РЕК „Битола". 
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2. Технички карактеристики 
- како во точка 1.2. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Цена - да се понуди цена во ДМ/ ефективен час со 

две алтернативи - цена со гориво на понудувачот и 
цена со гориво на порачателот 

3.2. Рок на извршување на услугите 
3.3. Начин на плаќање 
3.4. Квалитет 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Цена на чинење 
- квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1 Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 

потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола" - Новаци, „Но-
вачки пат" б.б. Битола (за Комисија за јавни на-
бавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет 

- доказ за техничка способност - список на* главни 
испораки 

- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, 
односно не е во процес на ликвидација 

- доказ дека против понудувачот нема изречено без-
бедносна мерка „забрана на вршење на дејност". 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредби 1 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени во согласност со бара-
њата на Отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледу-
вани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 206-235 , 206-303 при подружница РЕК 
„Битола". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98) ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-8/98 - ИЗРАБОТКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ЗА РЕПАРА-

ЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ПК И ТЕ ЗА РЕК 
„БИТОЛА" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври" бр. 9 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: 

- прибирање на понуди за изработка на резервни 
делови, 

- прибирање на понуди за услуги за репарација на 
опрема во ПЕ-Рудник и ПЕ-Термоелектрани РЕК „Би-
тола". 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
дејност согласно набавката. 
1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
09.12.1998 година во 13*00 часот, во просториите на 
Подружница РЕК „Битола". 

2. Технички карактеристики: 
- техничка документација ќе се набавува од Комер-

цијална служба при РЕК „Битола". 
3. Содржина на понудата 
3.1. Цена за изработка на набавката - единечна цена за 
услуги на машината ДМ/ефективни часови 
3.2. Рок на изработка и извршување на услугата 
3.3. Начин на плаќање 
3.4. Квалитет. 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење 
- квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 
потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса 
Подружница РЕК „Битола" - Новаци, „Новачки пат" 
б•б. Битола (за Комисија забавни набавки). 
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
докумнетација: 

- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет 

- доказ за техничка способност - список на главни 
испораки 

- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација 

; - доказ дека против понудувачот нема изречено без-
бедносна мерка „забрана на вршење на дејност" 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање 
5.4. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние 
кои не се изработени во согласност со барањата на 
Отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани 
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Вито- а 
ла". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98) ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-10/98 ЗА ДОЛНИ ПО-
СТРОЈ ЗА ПОМОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА РЕК 

„БИТОЛА" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја", - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври" 
бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: 
- долни построј за помошна механизација за потре-
бите на Подружница РЕК „Битола". 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
10.12.1998 година во 12,00 часот, во просториите 
на Подружница РЕК „Битола". 

2. Технички карактеристики: 
- техничка документација ќе се набавува од Комерци-
јална служба при РЕК „Битола". 
3. Содржина на понудата 
3.1. Цена во ден/ДМ 
3.2. Рок на испорака 
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3.3. Начин на плаќање 
3.4. Квалитет 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење 
-квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 

потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК „Битола" - Новаци, Но-
вачки пат б•б. Битола (за Комисија за јавни на-
бавки), 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет 

- доказ за техничка способност - список на главни 
испорака 
- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација 
- доказ дека против понудувачот нема изречено 
безбедносна мерка „забрана на вршење на дејно-
ст". 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност с6 бара-
њата на Отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледу-
вани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК 
„Битола". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98) ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-11У98 ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА - УСЛУГА ОД РАБОТНА РАКА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА" СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври" бр. 9 -
Скопје. 
1.2. Предмет на набавка е: прибирање понуди за услуга 
од работна рака за потребите на РЕК „Битола". 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
дејност согласно со набавката. 
1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.12.1998 година во 13 часот, во просториите на По-
дружница РЕК „Битола". 
2. Технички карактеристики на услугата од работа 
рака по структури како следува 
2.1. Механичари за лесни возила во смени - 5 изврши-
тели. 
2.2. Механичари за тешки возила во смени - 5-15 извр-
шители. 
2.3. Артомеханичари во смени - 5-10 извршители. 
2.4. Машинобравари во смена - 5-15 извршители. 

2.4.1. сервис и гаража 
2.4.2. за интервенција по системи 
2.4.3. за монтажно плато 
2.4.4. за репарација на млински кола 
2.4.5. интервентна во Термоелектрани 
2.4.6. по системи во ПК. 

2.5. Возачи во смени со „Ц" и ,Д" категорија - 5-15 
извршители. 
2.6. Општи работници во смени - 10-30 извршители. 
2.7. Ракувачи на погонска станица во смени - 10-15 
извршители. 
2.8. Вулканизери на трака во смени -10-15 извршители. 
2.9. Ракувачи на бушачка гарнитура во смени — 2-4 
извршители. 
2.10 Ракувачи на КРБ-основни справи во смени - 1-5 
извршители. 
2.11 Ракувач на градежни машини во смени - 10-15 
извршители. 
3. Содржина на понудата 
3.1. Во понудата да биде дадена цена единечна за услуги 
по струки ДМ/ефект./ сат. 
3.1.1. Во цената да бидат пресметани трошоци за пре-
воз на работниците до и од работа, храна, сместување, 
ХТЗ опрема и алат за работа. 
3.2. Доказ за кадарот. 
3.3. Начин на плаќање. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 

9 - цена, 
- квалитет, 
- начин на плаќање. 
5. Начин на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од одговорно лице на понудувачот, на 
адреса: Подружница РЕК, „Битола" - Новаци, „Но-
вачки пат" б•б. - Битола (Комисија за јавни набавки). 
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- документ за бонитет од носителот на платен про-
мет 

- доказ за техничка способност 
- доказ дека подносителот на понудата не е под 

стечај односно не е во процес на ликвидација 
- доказ дека против понудувачот нема изречена без-

бедносна мерка „забрана на вршење на дејност". 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредба 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени согласно барањата на Отво-
рениот повик односно во согласност со Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснуван>а можат да се добијат на 
телефон 206-235 при Подружница РЕК „Битола". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законов за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА", 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја" - Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври" бр. 9 
- Скопје 
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1.2. Предмет на набавка по: 

I. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-3/98 за набавка на заптивни 
материјали за котел, арматури и лом. објекти (про-
извод на Френзелит-Германија) по спецификација: 

РИСб=Зшш 08 10 ,00 
FlLC5=5mm 08 10,00 
F1LC BEZAZBESTEN б=ЗОппп 1S0GLAS-NADELVUEL F R E N Z E L I T 08 80 ,00 3 0 03 99 
FILC BEZAZBESTEN б=ЗОппп ISOGLAS-NADEL VL1EL F R E N Z E L I T 08 1 500 ,00 3 0 03 99 
FRENZELIT б=Зшт NOVA PRESS MULTI EG П V O T A B L A 0 2 100,00 . . 
FRENZELIT б = 1 т т NOVA PRESS AKTIV 1 5 0 0 x 1 5 0 0 02 90 ,00 
FRENZELIT б = 2 т т NOVA PRESS AKTTV 02 180,00 
FRENZELIT б=2шт NOVATCK EKONOMY 02 60 ,00 
FRENZELIT б=2р mm NOVA ТЕК EKONOMY - 02 400 ,00 30 03 99 
TRAKA FRENZELIT ISOTHERM 800 30x3 07 1 500 ,00 

II. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-4/98 за набавка на резервни 
делови за руска арматура и вентили (производ 
Чеховски завод - Русија) по спецификација. 
Техничка документација може да се подигне од Ко-
мерцијална служба при РЕК „Битола". 

Ш. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-5/98 за набавка на арма-
тура западна (производ Адамс - Германија) по спе-
цификација: 

VEffflL LEPTIREST №300 Np25 TYP* •МАК 316 „ADAMS" IkONEL 14 1,00 
VEN11L LEPflREST Di200 Pi25 ADAMS IkONEL hp MAksenp3l6 14 1,00 
У Е К Љ Ш т а Ш Ш М ^ Т У Р Ш Ш ^ А М Ѕ Ч к О Н а 14 2 ,00 
VEffflL LEPTIREST №230 Np25 TYP•-МАШ ADAMS' IkONEL 14 1,00 
VEffflL ШШЕЅГ No400Np25 TYP-MAk316 „ADAMS" 14 1,00 
VENTIL LEPTIREST №400 Np25 ON-of tip MAk scrip 316 14 3 ,00 30 03 99 

IV. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-6/98 за набавка на мерни 
инструменти и резервни делови и прибор (производ 
Хартман Браун и Сенсукон-Германија) по специ-
фикација. 

Техничка документација може да се набави од 
Комерцијална служба при РЕК „Битола". 

1.3. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласно набавките. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.11.1998 година во 11 часот во просториите на 
Подружница РЕК „Битола". 

2. Содржина на понудата 

2.1. Цена франко утоварено -производител или франко 
- РЕК 
2.2. Рок на испорака на набавката 
2.3. Начин на плаќање 
2.4. Квалитет 

3.Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење 
- квалитет 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 

4. Начин и рок на доставување иа понудата 

4.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 
потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕЈС „Битола" - Новаци, „Но-
вачки пат" бб Битола (за Комисија за јавни на-
бавки). 

4.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- документ за бонитет од подносителот на платен 
промет 
- доказ за техничка способност т список ца главна 
испораки 
- доказ дека подносителот на понудата не е ,под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација 
- доказ дека против понудувачот нема изречено 
безбедносна мерка „забрана на* вриење нгц дејно-
ст". . 

4.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

4.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 

5. Завршни одредби 

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 
оние кои не се изработени во согласност со бара-
њата на отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледу-
вани. 

5.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
5.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК 
„Битола". 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
октомври 1998 година во однос на месец септември 1998 
година е повисока за 3,2%, а планираната за 2% пови-
сока во однос на месец септември 1998 година. 

2. Порастот на платите за месец октомври 1998 го-
дина во однос на месец септември 1998 година за прав-
ните лица од членот 3 изнесува 3,2%, а за правните 
лица од членот 4 порастот изнесува 2,1%. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), Заводот за стати-
стика на Република Македонија ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1998 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во октом-
ври 1998 година во однос на септември 1998 година е 
—р.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месец октомври 1998 година е 
0.000. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во октомври 1998 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува —0.001. 
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4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината'до крајот на октомври 1998 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1997 година е -0.002. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаров^ка. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална «анка, АД - Скопје. 
Печат: Печатница „Нова Македонија*4 - Скопје. 
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