
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 15 декември 1998 
Скоцје 

Број 60 Год. LIV 

Претплатата за 1998 година изнесува 
7.200 денари• Овој број чини 150 
денари• Жиро сметка40100-603-12498 

1484. 
Врз основа на Одлуката за стапување на Република 

Македонија во членство на Северно-атлантската дого-
ворна организација - НАТО („Службен весник на РМ" 
бр. 78/93), Рамковниот документ на партнерството за 
мир, Договорот за статусот на силите на земјите членки 
на НАТО и Партнерството за мир 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 02.12.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
СИЛИ НА НАТО НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА 

ВЕРИФИКАЦИОНИТЕ МИСИИ НА КОСОВО 

Член 1 
Владата на Република Македонија дава согласност 

за воспоставување на Сили на ЌАТО на територија на 
Република Македонија за извлекување на верификаци-
оното мисии на Косово во случај на потреба. 

Член 2 
Министерството за надворешни работи за оваа од-

лука ќе ја извести Северно-атлантската договорна ор-
ганизација. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-2912/1 Претседател на Владата 
2 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски,с.р. 

и за систематизација на работите и задачите што ги 
донесува директорот на Агенцијата, по претходна со-
гласност на Владата на Република Македонија. 

Актите од став 1 на овој член ќе бидат донесени во 
рок најдоцна до 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Член 4 
Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2968/1 Претседател на Владата 
11 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1485. 
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), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.12.1998 година>донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ОБНОВА И 

РАЗВОЈ 
Член 1 

Со оваа одлука се основа 'Агенција за обнова и раз-
вој (во натамошниот текст: Агенција). 

Член 2 
Со Агенцијата раководи директор кој го именува и 

разрешува Владата на Република Македонија. 
На предлог на директорот, Владата на Република 

Македонија именува еден или повеќе заменици на ди-
ректорот. 

Член 3 
Делокругот и внатрешната организација на Агенци-

јата се уредува со посебен акт за организација и работа 

1486. 
Врз основа на член 26 став 1 и член 46 став 5 од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/94), Владата,на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 2 декември 
1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За секретар на Владата на Република Македонка 

се именува Горѓи Котев, адвокат од Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2902/1 Претседател на Владата 
2 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1487. 

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на 
Служба за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/98 и 45/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94), Владата на Република 
Македонка, на седницата одржана на 2 декември 1998 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За директор на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија се име-
нува Ѓорге Костов, дипл. економист. 

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

Бр. 17-2093/1 Претседател на Владата 
2 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1488. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/98 и 45/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94), Владата на Република 
Македонка, на седницата одржана на 2 декември 1998 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РА-
БОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Се разрешува м-р Божидар Тевдовски од должно-
ста директор на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија". 

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

Бр. 17-2094/1 Претседател на Владата 
2 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1489. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија број 38/90 неслужбен весник на Република Македо-
нија" број 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 декември 1998 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонка 
и шеф на Кабинетот на претседателот на Владата на 
Република Македонија се назначува Валентин Митров-
ски. 

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

Бр. 17-2913/1 Претседател на Владата 
2 декември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1490. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на*седницата одржана на 03.12.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Стопанска Банка" А•Д. - Битола се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - петта емисија на акции во вредност од 
81.000.000,00 денари. 

2«.Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 

обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

Бр. 01-186/1 
7 декември 1998 година Претседател на Комисијата 

Скопје д-р Владимир Кандикијан, с.р. 

1491. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97),согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 03.12.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Тетовска Банка" А.Д. - Тетово се дава одо-
брение за издавање на долгорочни хартии од вредност -
петта емисија на акции во вредност од 43.410.000,00 
денари. 

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

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

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

Бр. 01-178/1 „ 
7 декември 1998 година Претседател на Комисијата 

Скопје д-р Владимир Кандикијан, с.р. 

1492. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 03.12.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

1. На „Силекс Банка" - А•Д. Скопје се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
деветта емисија на акции во вредност од 3.000.000 ДЕМ 
или во денарска противвредност по среден курс на На-
родната Банка на Република Македонија на ден 
07.12.1998 година во износ од 92.942.625,00 денари. 

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

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

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

Бр. 01-185/1 Претседател на Комисијата, 
7 декември 1998 година д-р Владимир Кандикијан, с.р. 

Скопје 
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1493. 
Врз основа на член 24 од Законот за енергетика 

(?,Службен весник на РМ" бр. 47/97), министерот за 
стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАКУ-
ВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ, УРЕДИ И ПО-
СТРОЈКИ И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛА-
ЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пола-
гање на стручниот испит за вршење на работите на 
ракување со енергетски објекти, уреди и постројки и 
висината и начинот на плаќање на надоместокот за 
полагање на стручниот испит. 

Член 2 
Стручен испит полагаат работниците кои ги испол-

нуваат условите за ракување со енергетски објекти, 
уреди и постројки согласно Законот за енергетика. 

Член 3 
Стручен испит за ракување со енергетски објекти, 

уреди и постројки се полага пред комисија на Мини-
стерството за стопанство (во натамошниот текст: коми-
сија). 

Членови на комисијата можат да бидат работници 
кои согласно Законот за енергетика ги исполнуваат 
условите за раководење со сложени енергетски об-
јекти. 

Комисијата е составена од претседател и седум чле-
нови и нивни заменици кои се именуваат за период од 
четири години. 

Комисијата има секретар. 
Член 4 

Административните работи за спроведување на 
стручниот испит ги врши секретарот на комисијата, кој 
истовремено ги изготвува и чува трајните документи 
определени со член 11 од овој правилник. 

Член 5 
Стручниот испит се полага во два испитни рока во 

текот на годината (октомвриски и априлски испитен 
рок). 

Член 6 
Кандидатите за полагање на стручниот испит подне-

суваат писмена пријава. 
Со пријавата кандидатите доставуваат оверен пре-

пис од дипломата за стручната подготовкаизвод од 
матичната книга на родените и потврда за работното 
искуство на соодветни енергетски објекти, уреди и по-
стројки, согласно законот за енергетика, како и доказ 
за платен надомест за полагање на стручниот испит. 

Член 7 
Комисијата за секој испитен рок ги разгледува при-

јавите, при што писмено констатира кои кандидати ги 
исполнуваат условите за полагање на испитот. Канди-
датите се известуваат еден месец пред одржувањето на 
испитот за терминот и местото на полагањето на испи-
тот и за надоместокот за стручниот испит. 

Член 8 
Врз основа на струката на кандидатите кои ги испол-

нуваат условите за полагање на стручниот испит, прет-
седателот на комисијата утврдува различен состав на 
комисијата во зависност од струката на одделен канди-
дат што го полага стручниот испит. 

Член 9 
Стручниот испит се состои од теоретски и практи-

чен дел. 
Теоретскиот дел од испитот се полага со тестирање 

или усно испитување. 
Прашањата за тестирање ги определува комисијата, 

а ако теоретскиот дел од испитот се полага усно, канди-
датот полага според испитни прашања. 

Резултатот од теоретскиот дел од испитот се конста-
тира со „положил" или „не положил". 

По успешно положениот теоретски дел од испитот, 
кандидатот стекнува право за полагање на практичниот 
дел од испитот. 

Практичниот дел од испитот се полага на соодветни 
енергетски објекти, уреди и постројки со симулација 
или по пат на непосредна^ работа, за што комисијата 
благовремено го известува кандидатот. 

Резултатите од практичниот дел од испитот се кон-
статира со „положил" или „не положил". 

Доколку кандидатот не го положи практичниот дел 
од испитот следниот пат повторно ги полага теорет-
скиот и практичниот дел од стручниот испит. 

Член 10 
За положениот стручен испит, на кандидатот му се 

издава уверение за положен стручен испит за ракување 
со определен вид на енергетски објекти, уреди и по-
стројки. 

Заверката на уверението се врши со потпис на прет-
седателот на комисијата и печат на Министерството за 
стопанство. 

Член 11 
За постапката на спроведувањето на стручниот 

испит се води трајна документација која се состои од: 
регистар на пријавените кандидати и кандидатите кои 
ги исполнуваат условите за полагање на испитот; доси-
еја на пријавените кандидати со прилози од документа-
цијата; книга за евиденција за членовите на комисиите; 
книга за записници за резултатите од испитот и реги-
стар на издадени уверенија за положен стручен испит. 

Член 12 
Програмата за полагање на стручниот испит е соста-

вен дел на овој правилник. 
Член 13 

За секое полагање на стручниот испит кандидатот 
на сметка на Министерството за стопанство уплатува 
по 2.100,00 денари. 

/ Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 03ѓ8513 Министер, 
27 ноември 1998 година м-р Борис Рикаловски, с.р. 

Скопје 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ 

1 ДЕЛ 
ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-

ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 
1 Парни турбина1 

2. Гасни турбина 
3. Котларници 
4. Парни клипна машини 
5. Мотори со внатрешно согорување 
6. Компресори и разладив постројки 
7. Централно греење и климатизација 
8. Енергетски блок за производство на електрична 

енергија 
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ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на матери-
јата. Физички, хемиски, механички и технолошки осо-
бини на материјалите. Метали: поделба, особини, доби-
вање, примена, обработка. Легури: видови, особини, 
примена. Неметали: особини, примена. Изолациона 
материјали: особини, примена. Заитавни материјали: 
особини, примена. Мазива: особини, поделба, примена. 
Корозија: настанување, заштита. 

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТР ОТЕХНИКА: Електрична 
струја: видови, примена. Мерни единици за: струја, на-
пон, отпор, моќ, енергија. Отпор на проводниците. 
Омов закон. Термоелементи. Статичка електрицитет: 
негова појава кај машините. Електрични мотори и ге-
нератори. Трансформатори. Електрична заштита: за-
ведување", нулување, громобрани, автоматски преки-
нувачи, осигурувачи. 

ОСНОВИ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА: Основни 
поими: енергија-работа, работно тело, агрегати^ со-
стојби, големини на состојбата, густина, специфичен 
волумен, притисок, температура, топлото ширење на 
телата. Закони за гасовите: закони за идеалните га-
сови, равенка на состојбата, прв главен закон специ-
фична топлина, внатрешна енергија, енталпија, про-
мени на состојбата. Втор главен закон: кружни про-
цеси, втор главен закон, повратни и неповратни про-
цеси, ентропија, промени на состојбата во Т - с дија-
грам. Реални гасови: испарување и кондензација, во-
дена пареа, производство на водена пареа во ^регене-
ратор, основни процеси на водената пареа кај парните 
машини во р - V 1 Т - с дијаграм. Простирање на 
топлината: спроведување - кондукција, пренесување со 
струење - конвекција, премин на топлината, зрачење -
радијација. Изменувачи на топлина. Влажен воздух• Ра-
зладен процес. Согорување: горива (поим, поделба, со-
став), согорување (дефинира, топлина на согорување, 
потребен воздух за согорување,^коефициент на вишок 
на воздух), продукти на согорувањето, припрема на го-
ривата за согорување, потполно и непотполно согору-
вање, топлотен губитоци при согорувањето, контрола 
на процесот на согорување. Технологија на напојна 
вода: водата во природата, видови нечистотен, р-Н 
вредност, филтрација, дегазација, декарбонизација, де-
морализација (јонски изменувачи), регенерација на 
^менувачите, напојна вода, разладеа вода, отпадни 
води, уреди за хемиска припрема на водата. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈ-
КАТА: Организација на експлоатација и одржување: 
информирање, комуницирање, евидентирање, улога на 
ракувачот. 

ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на 
ракувачот. Заштита од: механички повреди, елек-
трична струја, загадување на работната средина, бу-
чава, вибрации, отровни и експлозивни материи. Да-
вање прва помош. Улога на ракувачот. 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар. 
Мерки, средства и техничка опрема за гасење на по-
жари. Права и должности на ракувачот. Видови на ПП 
апарати и нивна примена. Употреба на прирачни сред-
ства. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 

1.1. Парни турбини 
Видови и состав на парните турбини: Главни делови 

и принцип на работа на паротурбинските постројки. 
Процеси во парните турбини: акциони, реакциони, со и 
без меѓупрегревање, со одземања, кондензациони, про-
тивпритисни. Класификација на парните турбини. 
Главни делови на парните турбини: куќишта, млаз-
ница ротори, дијафрагма^, вратила, лежишта, зап-
тивки. Топлотни загуби. Регулација на работата на пар-
ните туобини. Топлото ширење на деловите на турби-

ната. Заптивање на турбината. Маслен систем на тур-
бината. Заштита на турбината. Помошна опрема на 
турбин^ката постројка: деаераторска постројка, на-
појни пумпи, кондензаторска постројка, конденз 
пумпи, пумпи за разладна вода, ежектори, загревачи на 
напојната вода. Топлотехнички мерења: инструменти и 
методи за мерење на притисок, температура, проток, 
ниво. Технолошки заштити во постројката. 

Експлоатација на парните турбини: Технолошка 
шема на паротурбинската постројка. Основни работни 
параметри. Регулациона шема на турбинската по-
стројка. Подготовка на постројката за пуштање од 
ладна состојба. Прегревање на деловите на турбин-
ската постројка. Превртување на турбината на номина-
лен број на вртежи. Постигнување на номинална снага. 
Контрола на погонската состојба: температури, прити-
соци, протоци, нивоа, број на вртежи, вибрации и др. на 
поедини делови од постројката. Растеретување на тур-
бината. Запирање на турбината. Пуштање на турби-
ната од различни топлотен состојби. Документација за 
експлоатација на парните турбини: инструкции за екс-
плоатација од испорачателот, локални инструкции за 
експлоатација, потребни технолошки шеми и др. 

Одржувале на турбините: Контрола на состојбата 
на деловите на турбинската постројка при застој и при 
отворена турбина. Прописи за работа врз делови од 
турбинската постројка кога турбината е во работа. 
Обезбедување на услови за работа на персоналот од 
одржувањето на поедини делови од постројката при 
работа на турбивата. 

Посебни прописи за заштита при работа ^ 
1.2. Гасни турбина . 
Видови и состав на гасните турбина: Главни делови 

и принцип на работа на гасотурбинските постррјки. 
Процеси во гасните турбини. Класификација на гасните 
турбини. Главни делови на гасните турбини: куќишта, 
комора за согорување, ротори, дијафрагма, вратила, 
лежишта, заптивки, куќишта. Топлотен загуби. Регу-
лација на работата на гасните турбини. Топлотно ши-
рење на деловите на турбината. Заптивање на турби-
ната. Компресори: радијални, аксијални, клипни. При-
дружна опрема на гасотурбински блок. Заштита на тур-
бината. Топлотехнички мерења: инструменти и мерења 
на параметрите. Технолошки заштити во постројката. 

Експлоатација на гасните турбини: Технолошка 
шема на гасотурбинската постројка. Основни работни 
параметри. Подготовка на постројката за пуштање (го-
риво, воздух, вода). Пуштање во работа и постигну-
вање на номинални параметри. Контрола на погон-
ската состојба: температури, притисоци, оротоци, ни-
воа, број на вртежи, вибрации и др. на поедини делови 
од постројката. Растеретување на турбината. Запирање 
на турбината. Документација за експлоатација на гас-
ните турбини: инструкции за експлоатација од испора-
чателот, локални инструкции за експлоатација, по-
требни технолошки шеми и др. 

Одржување на турбините: Контрола на состојбата 
на деловите на турбинската постројка при застој и при 
отворена турбина. Прописи за работа врз делови од 
турбинската постројка кога турбината е во работа. 
Обезбедување на услови за работа на персоналот од 
одржувањето на поедини делови од постројката при 
работа на турбината. 

Посебни прописи за заштита при работа 
1.3. Котларници 
Видови и состав на котел ските постројки: Главни 

делови и принцип на работа на парните и вреловодните 
котли (процес на работа). Котли со голема зафатнина 
на вода и котли со водогрејни цевки. Шема на котелска 
постројка за согорување на: цврсти, течни и гасовити 
гопива. Процес на согорување (со природна промаја, со 
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вештачка промаја - со надпритисок и со подпритисок во 
ложиштето). Природна и принудна циркулација на во-
дата. Лежишта, решетки за согорување, млинови, го-
рилници, загревни површини, загревачи, испарувачи, 
сепаратори, вентилатори, канали за воздух и димни га-
сови, затворачка арматура, сигурносни вентили, регу-
лациона и мерна опрема, пумпи, озид, изолација и др. 
Технолошка заштита и блокади. 

Експлоатација на хотелските постројки: Техно-
лошка шема на котелска постројка. Подготовка, пуш-
тање во работа и постигнување полна снага на котелот. 
Режим на работа: контрола на односот вода - гориво, 
гориво - воздух. Контрола на погонската состојба: тем-
ператури, притисоци, протоци, нивоа, вибрации и др. 
на поедини делови од постројката. Планско запирање 
на постројката. Валкање (чистење) на загревните повр-
шини (од надворешна и од внатрешна страна). Хавари-
ски ситуации (хавариско запирање, мерки). Документа-
ција за експлоатација на котелските постројки: ин-
струкции за експлоатација од испорачателот, локални 
инструкции за експлоатација, потребни технолошки 
шеми и др. 

Одржување на хотелските постројки: Контрола на 
состојбата на деловите на котелската постројка при 
застој и при работа. Прописи за работа врз делови од 
котелската постројка кога котелот е во работа. Обез-
бедување на услови за работа на персоналот од одржу-
вањето на поедини делови од постројката при работа на 
котелот. Документација за инспекциски прегледи. 

Посебни прописи за заштита при работа. 
1.3.1. Гасни котларници 
Видови на гасни котларници: Потреби и начини на 

вентилација на гасните котларници, видови на горива, 
1 горилници и опрема на горилниците, опис на функци-
онирањето на инсталацијата за согорување на гори-

•вото. 
Експлоатација на хотелските постројки: Намена и 

услови за користење на главниот затворачки вентил, 
главниот прекинувач за исклучување на електричната 
енергија, станица за редукција на гас и гасна рампа, 
шема и содржина на упатството за радување и одржу-
вање на гасната котларнцц& Содржина на секојднев-
ното надгледување на гасните лежишта инсталација во-
дење и содржина на дневникот за ложење. 

Одржување на гасните котларници: Проверка, пре-
гледи, контроли и испитуван>а: периоди за редовни и 
вонредни прегледи, содржина на прегледите. 

Посебни прописи од заштита од пожар и експлозии 
и заштита при работа 

1.4 Парни клипни машини 
Видови и состав на парните клипон машини: Главни 

делови и принцип на работа на парните клипни ма-
шини. Поделба на парните машини спрема дејството на 
пареата - компаунд, тандем и машини без конденза-
ција. Поделба на парните машини спрема конструктив-
ните карактеристики - хоризонтални, вертикални, спо-
роодни, брзоодни, стабилни, полу стабилни, локомо-
билни и специјални. Процеси во парната машина - ин-
дикаторски дијаграм, степен на корисно дејство. Разво-
ден механизам, регулатори и останати делови на маши-
ната. Регулација на работата на парната машина. Ин-
струменти за контрола на работата на машината. Ви-
дови на кондензатори за парните машини, пумпи и 
уреди за подмачкување на подвижните делови. 

Експлоатација на парните клипни машини: Техно-
лошка шема на постројката. Подготовки за работа на 
парните машини, карактеристики на работното тело, 
подготовка на горивото, пуштање во работа, следење 
на работата на машината и мерење и контрола на ра-
ботните параметри. Промени на оптеретувањето. За-

пирање на машината - планско и хавариско. Докумен-
тација за експлоатација на.парните машини: инструк-
ции за експлоатација од испорачателот, локални ин-
струкции за експлоатација, потребни технолошки 
шеми и др. 

Одржување на парните клипни машини: Превен-
тивно одржување: прегледи, контрола, можни недоста-
тоци во експлоатација. Тековно одржување: демон-
тажа, монтажа и ревизија на машините. Опрема и алат 
за демонтажа и монтажа. Можни дефекти на: парните 
цилиндри, клиповите, разводниците, главните вентили, 
замајците, лежиштата и другите делови на машината. 
Анализа на приршш$те за дефектите-. Резервни делови и 
замена на деловите. Работен и ремонтен циклус на ма-
шините. » 

Посебни прописи-за заштита при работа 
1.5 Мотори со внатрешно согорување 

Видови и состав на моторите со внатрешно согору-
вање (МВС): Дефиниција на МВС. Основни фази во 
работата на МВС. Принцип на работа на четиритактен 
и двотактен МВС. Коефициент на корисно дејство. На-
чини на запалување на работната смеса - Дизел мо-
тори и Ото мотори. Поделба на МВС: спрема горивото 
- на течно, на гасовите и на цврсто гориво; спрема 
принципот на работа - четиритактни и двотактни, 
спрема распоредот на цилиндрите - линиски. У-мотори 
и др. Ладење на МВС-воздушно, водено. Главни скло-
пови, делови и уреди на МВС: неподвижни склопови, 
подвижни склопови, уред за напојување со гориво, уред 
за палење на смесата, уред за подмачкување, уред за 
ладење и уред за стаЈ>тување. 

Експлоатација на моторите со внатрешно согору-
вање: Опис на работата на определен МВС. Основни 
делови.Карактерисгики на горивата за МВС. Главни 
погонски карактеристики, режим 6а работа, шема на 
подмачкување и шема на ладење. Начин на стартување. 
Определување на оптимален режим на работа. Кон-
трола на параметрите во експлоатација. Регулација на 
работата на моторот. Документација за експлоатација 
на МВС: инструкции за експлоатација од испорачате-
лот, локални инструкции за експлоатација и др. 

Одржување на. моторите со внатрешно согорување: 
Секојдневна контрола пред стартување на моторот. 
Контрола и сервисирање на моторот: после работа од 
50 (Н) или поминати 1.500 (кт) ; после работа од 300 (Н) 
или поминати 10.000 ШкмК, после работа од 500 ШхК 
или поминати 15.000 (кт) , после работа од 1.000 (Н) или 
поминати 30.000 (кш). Утврдување на причините за 
пречки во работата при сервисирањето на моторот. 

Посебни прописи за заштита при работа 
1.6 Компресори и разладни постројки 

Видови и состав на компресорските и разладивте 
постројки: Главни делови и принцип на работа на ра-
зладите постројки. Разладни процеси. Видови на рабо-
тен флуид - карактеристики. Компресори: клипни, ро-
тациони, турбо; главни делови и принцип на работа на 
компресорите; подмачкување, ладење; режим на ра-
бота и регулација. Коидензатори: главни делови и 
принцип на работа; со водено и со воздушно ладење; 
конструкција. Испаруваш: поделба спрема работниот 
медиум; принцип на испарување; конструктивни из-
ведби. Останати елементи во состав на разладивте по-
стројки: сушач, собирач, одвојуван на масло, уред за 
регулација и управување. 

Експлоатација на компресор ските и разладивте по-
стројки: Технолошка шема на постројката. Подготовка 
на постројката за пуштање во работа. Пуштање во ра-
бота. Контрола на работата на постројката. Подмачку-
вање и ладење. Регулација во текот на работата при 
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промена на оптеретувањето. Водење евиденција за ра-
ботата на постројката. Документација за експлоатација 
на постројката: инструкции за експлоатација од испора-
чателот, локални инструкции за експлоатација, по-
требни технолошки шеми и др. 

Одржување на компресорски!^ и разладивте по-
стројки: Превентивно одржување: проверка на заптив-
ност, проверка на филтерот за масло за подмачкување, 
проверка на сигурносните органи и мерните инстру-
менти, проверка на опремата за регулација. Тековно 
одржување: зафати со цел да се обезбеди максимална 
ефикасност и сигурност во работата. Ремонтно одржу-
вање: ревизија, сервисирање, репарации и замена на 
дотраени делови; испитување на функционалноста на 
постројката. 

Посебни прописи за заштита при работа 
1.7. Централно греење и климатизација 

Видови и состав на постројките за централно греење 
и климатизација: Главни делови и принцип на работа на 
постројките за централно греење и климатизација. 
Главни делови и принцип на работа на парните и врело-
во дните котли (процес на работа). Котли за централни 
греења. Процес на согорување (со природна промаја, со 
вештачка промаја). Природна и принудна циркулација 
на водата. Лежишта, решетки за согорување, млинови, 
горилници, загревни површини, вентилатори, канали, 
за воздух и димни гасови, затворачка арматура, сигур-
носни вентили, регулациона и мерна опрема, пумпи, 
озид, изолација и др. Технолошка заштита и блокади на 
котлите. Системи за централно греење. Климатизери: 
состав, главни делови, принцип на работа. 

Експлоатација на постројките за централно греење 
и климатизација: Технолошка шема на постројката за 
централно греење и климатизација. Подготовка, пуш-
тање во работа и постигнување полна снага на котелот. 
Режим на работа на котелот: контрола на односот вода 
- гориво, гориво - воздух. Контрола на погонската со-
стојба: температури, притисоци, протоци, нивоа, ви-
брации и др. на поедини делови од постројката. План-
ско запирање на постројката. Валкање (чистење) на 
загреаните површини на котелот (од надворешна и од 
внатрешна страна). Хавариски ситуации (хавариско за-
пирање, мерки). Подготовка и пуштање во работа на 
постројката за климатизација и нејзино пратеше и регу-
лација. Документација за експлоатација на постројките 
за централно греење и климатизација: инструкции за 
експлоатација од испорачателот, локални инструкции 
за експлоатација, потребни технолошки шеми и др. 

Одржување на постројките за централно греење и 
климатизација: Контрола на состојбата на деловите на 
постројката при застој и при работа. Прописи за работа 
врз делови од постројката кога е во работа. Постапка 
при прскање на цевки. Замена на вентили. Сервиси-
рање на горилниците. Сервисирање на климатизерите. 
Конзервација на постројките при планиран подолг за-
стој. Обезбедување на услови за работа на персоналот 
од одржувањето на поедини делови од постројката при 
работа" на постројката. Документација за инспекциски 
преглед. 

Посебни прописи за заштита при работа 

1.8 Енергетски блок за производство на електрична 
енергија 

Видови и состав па блоковите за производство на 
електрична енергија: Типови на термоелектрани и 
нивна основна опрема. Парни котли: енергетски го-
рива; процес на согорување; топлотен биланс на коте-
лот; снабдување со гориво и подготовка на горивото за 
согорување; видови парогенератори (преточил, со ба-
рабан и др.); процеси во парните котли; главни делови 

на парогенераторите; загревни површини; изолација и 
озид; регулирање на параметрите на пареата: обра-
ботка на наиојната вода и на кондензатот; контрола на 
квалитетот на водата и на пареата; валкање на загрев-
авте површини (внатрешни и надворешни талози); га-
совоздушен тракт на котлите (вентилатори, канали и 
др.); електрофилтер; отпрема на пепел и шл>ака; оџак. 
Парни турбини: Главни делови и принцип на работа на 
паротурбинските постројки. Процеси во парните тур-
бина акциони, реакциони, со и без меѓупрегревање, со 
одземања, кондензациони, противпритисни. Класифи-
кација на парните турбини. Главни делови на парните 
турбини: куќишта, млазница ротори, дијафрагма вра-
тила, лежишта, заптивки. Топлотен загуби. Регулација 
на работата на парните турбини. Топлотно ширење на 
деловите на турбината.* Заптивање на турбината. Ма-
слен систем на турбишта. Заштита на турбината. По-
мошна опрема на турбинската постројка: деаераторска 
постројка, напојни пумпи, кондензаторска постројка, 
конденз пумпи, пумпи за разладна вода, ежектори, за-
гревачи на напојната вода. Електричен генератор (ма-
слен систем, ладење). Топлотехнички мерења: инстру-
менти и методи за мерење на притисок, температура, 
проток, ниво. Технолошки заштити во постројката. 

Експлоатација на блоковите за производство на 
електрична енергија: Стартна шема на енергетски блок. 

Основни елементи на стартните шеми. Експлоатација 
на парните котли: подготовка за потпалување; пуш-
тајќи операции; пуштање од различни топлотен со-
стојби; послужување за времена работа; режимски 
карти; запирање на парогенераторот; експлоатација на 
помошната опрема (вентилатори, отшљакување и от-
пепелување, цевоводи, канали). 

Експлоатација на турбинската постројка: експло-
атација на помошната опрема (деаератор, напојна по-
стројка, кондезаторска постројка, регеиеративна по-
стројка, маслен систем, регулација,/Заштити); подго-
товка на турбината за пуштање; превртување на турби-
ната и приклучување на генераторот на мрежа; оптере-
тување на турбината; пуштање на турбината од ра-
злични топлотен состојби; запирање на турбината. 

Хавариски состојби: кај парните котли; кај турби-
ната; кај помошната опрема; причини и последици од 
повишени вибрации; постапка при појава на хаварии и 
дефекти. Документација за експлоатација на блокот: 
инструкции за експлоатација од испорачателите, ло-
кални инструкции за експлоатација, потребни техно-
лошки шеми и др. Документација за инспекциски пре-
гледи. 

Одржување на опремата на блоковите за производ-
ство на електрична енергија: Превентивно одржувале 
(преглед и контрола на работата на котелот, турбината 
и помошната опрема на блокот). Тековно одржување 
(ревизија на котелот, турбината и помошната опрема 
на блокот; тековни поправки на дефекти). Прописи за 
работа врз делови од опремата на блокот кога блокот е 
во работа. Обезбедување на услови за работа на персо-
налот од одржувањето на поедини делови од построј-
ката при работа на блокот. Документација за инспекци*-
ски прегледи. 

Посебни прописи за заштита при работа 

И Д Е Л 
ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-

ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ З А РАКУВАЊЕ СО: 
1. Хидротурбини 
2. Црпни станици 

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на материјата: 
Физички, хемиски, механички и технолошки особини 
на материјалите.Метали: поделба, особини, добивање, 
примена, обработка." Легури: видови, особини, при-
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мена. Неметали: особини, примена. Изолациона мате-
ријали: особини, примена. Заптивии материјали: осо-
бини, примена. Мазива: особини, поделба, примена. 
Корозија: настанување, заштита. 
ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електрична 
струја: видови, примена. Мерни единици за: струја, на-
пон, отпор, моќ, енергија. Отпор на проводниците. 
Омов закон. Термоелементи. Статички електрицитет: 
негова појава кај машините. Електрични мотори и ге-
нератори. Трансформатори. Електрична заштита: за-
гадување, нулување, громобрани, автоматски преки-
нувач^ осигурувачи. 
ОСНОВИ НА ХИДРАУЛИКА: Равенка на контину-
итет. Даскалов закон. Притисок (пиезометриска ви-
сина, вакум, натпритисок). Закон за одржување на 
енергијата. Потенцијална и кинетичка енергија. Исте-
кување - проток. Закон за акција и реакција. Вискози-
тет. Триење, локални отпори, губитоци на притисок. 
Хидраулични машини: пумпи (општи поими, видови, 
главни делови, напор на пумпата, проток и снага на 
пумпата, Л>-Х криви, паралелна и сериска работа на 
пумпите), хидротурбини (основни поими, видови, 
главни делови, акциони и реакциони хидротурбини). 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈ-
КАТА: Организација на експлоатација и одржување: 
информирање, комуницирање, евидентирање, улога на 
ракувачот. 
ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на раку-
вачот. Заштита од: механички повреди, електрична 
струја, загадување на работната средина, бучава, ви-
брации, отровни и експлозивни материи. Давање прва 
помош. Улога на ракувачот. 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар: 
Мерки, средства и техничка опрема за гасење на по-
жари. Права и должности на ракувачот. Видови на ПП 
апарати и нивна примена. Употреба на прирачни сред-
ства. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 

2.1. Хидротурбини 
Видови и состав на хидротурбините: Видови на хи-

дротурбини и нивна примена (Пелтонова, Францисова, 
Капланова). Начин на работа на поедините хидротур-
бини (главни делови, улога и конструктивни решенија: 
спирала, спроводно коло, работно коло, сифон, прет-
турбински затворач, сифонски затворач, турбинско ле-
жиште, генераторско лежиште). Конструктивни карак-
теристики на придружната опрема и уредите надвор од 
машинската сала. Функционирање на поедини делови и 
уреди во нормален режим на работа и*во случај на 
пореметување (работно коло, спроводно коло, регула-
циони затворачи). 

Експлоатација на хидротурбините: Технолошка 
шема на постројката. Услови кои мораат да бидат 
исполнети за стартување. Опис и редослед на операци-
ите при стартување (полнење на спиралите,подмачку-
вање на лежиштата). Синхронизација и зголемување на 
оптеретувањето. Режим на работа (параметри кои го 
карактеризираат процесот). Промени на режимот на 
работа. Пратење на работата на турбината и параме-
трите кои се контролираат во текот на работата, пара-
метрите кои се мерат и регулираат. Заштити и блокади 
во постројката. Намалување на снагата на турбината и 
работа на празен од. Нормално запирање и брзо запи-
рање (опис на операциите кои се вршат при запира-
њето). Хавариско запирање (ситуации и мерки). Доку-
ментација за експлоатација на постројката: инструкции 
за експлоатација од испорачателите, локални инструк-
ции за експлоатација, потребни технолошки шеми и 
друго. 

Одржување на хидротурбините: Превентивно одр-
жување (преглед и контрола на работата, турбината и 
придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на 
турбината и придружната опрема: тековни поправки на 
дефекти). Прописи за работа врз делови од опремата од 
постројката кога постројката е вр работа. Обезбеду-
вање на услови за работа на персоналот од одржува-
њето на поедини делови од постројката при работа на 
постројката. Документација за инспекциски прегледи. 

Посебни прописи за заштита при работа 

2.2 Црпни станици 
Видови и состав на црпни станици (водоводна, кана-

лизација , иригациона, дренажна): Главни делови, 
принцип на работа и карактеристики на црпните ста-
ници. Видови на пумпи и начини на работа (центрифу-
гални, пропелерни, клипни, запчест, турбо пумпи, 
ејекторски и други). Главни делови на пумпите: ра-
ботно коло, спроведеш коло, дифузор, вратило, ле-
жишта, заптивки и друго. Помошна опрема кај пум-
пите: усисна корпа, клапни, затворачи, уреди за обез-
воздушување и шмукање на воздухот од работното 
коло и друго. Заштитна и помошна опрема: хидрофор-
ски постројки, електрични заштити, вентили за обез-
воздушување и друго. 

Експлоатација на црпните станици: Технолошка 
шема на постројката. Услови кои мораат да бидат 
исполнети за стартување. Работни дијаграми за разни 
видови на пумпи. Определување на работна точка. 
Опис и редослед на операциите при стартување. Стар-
тување на пумпите. Режим на работа (параметри кои го 
карактеризираат процесот). Пратење на работата на 
пумпата и параметрите кои се контролираат во текот 
на работата. Заштити и блокади во постројката. Пара-
лелно работење на пумпите. Регулација на работата на 
пумпите со промена на бројот на вртежи. Начин на 
регулација на бројот на вртежите на погонските мо-
тори. Регулационен вентил - работа на постројката при 
различни експлоатациони потреби. Нормално запи-
рање. Хавариско запирање (ситуации и мерки). Доку-
ментација за експлоатација на постројката: инструкции 
за експлоатација од испорачателите, локални инструк-
ции за експлоатација, потребни технолошки шеми и 
друго. 

Одржување на хидротурбшште: Превентивно одр-
жување (преглед и контрола на работата, пумпата и 
придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на 
пумпата и придружната опрема; тековни поправки на 
дефекти). Прописи за работа врз делови од опремава од 
постројката кога постројката е во работа. Обезбеду-
вање на услови за работа на персоналот од одржува-
њето на поедини делови од постројката при работа на 
постројката. Документација за инспекциски прегледи. 

I 
Посебни прописи за заштита при работа 

\ 

III ДЕЛ 

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 

1. Генератори на гас 
2. Уреди за подготвување нанојна, котловска и ра-

зладив вода 
3. Уреди за полнење и манипулација со технички 

гасови 
3.1. Уреди и постројки за манипулација со природен 

гас 
4. Садови под притисок 
5. Уреди за сушење 
6. Технолошки печки 
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ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на матери-
јата: Физички, хемиски, механички и технолошки осо-
бини на материјалите. Метали: поделба, особини, доби-
вање, примена, обработка. Легури: видови, особини, 
примена. Неметали: особини, примена. Изолациона 
материјали: особини, примена. Заитивии материјали: 
особини, примена. Мазива: особини, поделба, примена. 
Корозија: настанување, заштита. 

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електрична 
струја: видови, примена. Мерни единици за: струја, на-
пон, отпор, моќ, енергија. Отпор на проводниците. 
Омов закон. Термоелементи. Статички електрицитет: 
негова појава кај машините. Електрични мотори и ге-
нератори. Трансформатори. Електрична заштита: за-
земјување, нулување, громобрани, автоматски преки-
нувач^ осигурувачи. 

ОСНОВИ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА: Основни 
поими: енергија-работа, работно тело, агрегати^ со-
стојби, големини на состојбата, густина, специфичен 
волумен, притисок, температура, топлото ширење на 
телата. Закони за гасовите: закони за идеалните га-
сови, равенка на состојбата, прв главен закон, специ-
фична топлина, внатрешна енергија, енталпија, про-
мени на состојбата. Втор главен закон: кружни про-
цеси, втор главен закон, повратни и неповратни про-
цеси, ентропија, промени на состојбата во Т-ѕ дијаграм. 
Реални гасови: испарување и кондензација, водена па-
реа, производство на водена пареа во парогенератор, 
основни процеси на водената пареа кај парните машини 
во р - V и Т - ѕ дијаграм. Простирање на топлината: 
спроведување - .кондиција, пренесување со струење -
конвекција, премин на топлината, зрачење - радија-
ција. Изменувани на топлина. Влажен воздух• Разла-
ден процес. Согорување: горива (поим, поделба, со-
став), согорување (дефиниција, топлина на согорување, 
потребен воздух за согорување, коефициент на вишок 
на воздух) продукти на согорувањето, припрема на го-
ривата за согорување, потполно и непотполно согору-
вање, топлотни губитоци при согорувањето, контрола 
на процесот на согорување. Технологија на напојна 
вода: водата во природата, видови нечистота, р-Н вред-
ност, филтрација, дегазација, декарбонизација, деМине-
рализација (јонски изменувачи), регенерација на изме-
нувачите, напојна вода, разладна вода, отпадни води, 
уреди за хемиска припрема на водата. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈ-
КАТА: Организација на експлоатација и одржување: 
информирање, комуницирање, евидентирање, улога на 
ракувачот. 

ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на 
ракувачот. Заштита од: механички повреди, елек-
трична струја, загадување на работната средина, бу-
чава, вибрации, отровни и експлозивни материи. Да-
вање прва помош. Улога на ракувачот. 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар. 
Мерки, средства и техничка опрема за гасење на по-
жари. Права и должности на ракувачот. Видови на 1111 
апарати и нивна примена. Употреба на прирачни сред-
ства. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 

3.1. Генератори на гас 
Видови и состав на генераторите на гас: Намена, 

конструкција и видови на генератори на гас. Поделба: 
спрема видот на горивото и гасот што го произведува; 
спрема смерот на движењето на работниот флуид; 
спрема начинот на влезот на воздухот за гасификација. 
Генератори на гас со подвижна и неподвижна решетка 
и без решетка. Просторот во кој се одвива гасификаци-

јата. Уреди за дозирање на гориво, вентилатори за воз-
дух, цевка за вдувување на воздух, механизам за дви-
жење на решетката, наметка на уреди за добивање на 
горива (масла). Решетки за носење на горивото и пепе-
лот. Довод на воздух или мешавина на пареа и воздух. 
Цевовод за одвод на произведениот гас. 

Експлоатација на генераторите на гас: Технолошка 
шема на постројката. Опис на работата на определен 
генератор на гас. Основни делови. Карактеристики на 
горивата за генераторите на гас и остатоците од согору-
вањето. Продуктивност и искористување. Главни по-
гонски карактеристики, режим на работа. Подготовка 
за пуштање во работа, пуштање и спојување на глав-
ниот цевовод. Постапка при запирање. Контрола на 
параметрите во експлоатација. Контролни мерни ин-
струменти и потребен алат. Чистење на генератор-
скиот гас. Документација за експлоатација на генератор 
рите на гас: инструкции за експлоатација од испорача-
телот, локални инструкции за ексцлоатација и други. 

Одржување на генераторите на гас: Превентивно 
одржување (преглед и контрола на работата на генера-
торот на гас и придружната опрема). Тековно одржу-
вање (ревизија на генераторот на гас и придружната 
опрема, тековни -поправки на дефекти). Прописи за 
работа .врз делови од опремата од постројката кога 
постројката е во работа. Обезбедување на услови за 
работа на персоналот од одржувањето на поедини де-
лови од постројката при работа на постројката. Доку-
ментација за инспекциски прегледи. 

Посебни прописи за заштита при работа 
3.2. Уреди за подготвување на напојна, котловска и 

разладив вода 
Напомена: Наместо Основи на термоенергетиката 

од III Дел од Заедничкиот дел на Програмата, ракува-
чот^ на овие уреди ќе полагаат Технологија на подго-
твување на водата. 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ВО-
ДАТА: Водата во природата - сурова вода. Примеси^о 
суровата вода: механички, колоидни, соли. Тврдина на 
водата: карбонатна, некарбонатна и вкупна тврдина. 
Определување на вкупната тврдина на водата и единици 
за мерење на тврдината. Припрема на сировата вода и 
технолошки постапки (филтрација, флокулација, дега-
зација). Постапка и уреди за отстранување на механич-
ките и колоидните примеси од суровата вода (декарбо-
низација). Постапка и уреди за отстранување на солите 
(деминерализација). Примена на јонски изменувачи. 
Канонски, анјонски и мешани филтри. Технологија на 
јонска измена. Регенерација на јонските изменувачи. 
Определување „р" и „м" алкалитет на водата. Опреде-
лување на „рН" вредност и спроводливост на водата. 
Термичко подготвување на водата. Отстранување на 
кислородот од напојната вода. Отстранување на суспен-
дирани материи од напојната вода. Карактеристики на 
напојната вода спрема видот на котелот - нормативи. 
Хемиско испитување на водата. Улога и потребен ква-
литет на разладната вода - подготовка и контрола на 
квалитетот. 

Видови и состав на уредите за подготвување на на-
шана, котловска и разладив вода: Видови на уреди за 
припрема на вода и нивна поделба спрема намената. 
Конструктивни карактеристики на поедини делови од 
уредите за хемиска припрема на водата (уреди ^ декар-
бонизација, разни мешалки, песочни филтри, пумпи, 
дозир пумпи, резервоари за разни хемикалии, арма-
тура, јонски изменувачи, регенератори и др.). Кон-
тролни мерни инструменти за пратење на работата на 
уредите. 

Експлоатација на уредите за подготвување на на-
појна, котловска и разлади» вода: Технолошка шема на 
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постројката. Подготовка на постројките за пуштање во 
работа. Пуштање на постројката. Пратење на работата 
на постројката. Контрола на одвивање на технолош-
киот процес. Потребни хемиски анализи. Запирање на 
постројката. Регенерација на филтрите. Документација 
за експлоатација на уредите: инструкции за експлоата-
ција од испорачателот, локални инструкции за експло-
атација и др. 

Одржување на уредите за подготовка на напојна, 
котловска и разладеа вода: Превентивно одржување 
(преглед и контрола на работата, уредите и придруж-
ната опрема). Тековно одржување (ревизија на опре-
мата). Прописи за работа врз делови од опремата од 
постројката кога постројката е во работа. Обезбеду-
вање на услови за работа на персоналот од одржува-
њето на поедини делови од постројката при работа на 
постројката. Документација за инспекциски прегледи. 

Посебни прописи за заштита при работа 

3.3. Уреди за полнење и манипулација со технички 
гасови 

Видови на уреди за полнење и манипулација со тех-
нички гасови: Видови на садови за технички и други 
видова на гасови (стабилни резервоари, преносни ре-
зервоари, боци). Уреди за полнење боци и преносни 
резервоари (мануелно). Автоматски полнилници за го-
леми и средни капацитети. Преточувалишта: локација, 
големина и опрема, начин на преточување на гасовите. 
Степен на полнење на резервоари и боци. Полнилници 
за боци, пунктови за полнење, опрема на пунктовите, 
карусел за полнење на боци. Уреди за испитување на 
боците под притисок. Складирање на боците и пренос-
ните резервоари. Опрема и арматура за редукција и 
регулација на притисокот на гасот. Станица за мешање 
на гасовите, цевоводи, запорна и сигурносна арматура. 

Експлоатација на уредите за полнење и манипула-
ција со технички гасови: Технолошка шема на построј-
ката. Подготвување на резервоарите и боците за пол-
нење со гасови. Прво полнење на резервоарите. Одори-
гација на гасовите. Полнење на боците на рампи за 
полнење. Боење и означување на боците. Транспорт на 
празни и полни боци. Контрола на полнењето и заптив-
носта. Третман на неисправните боци. Работа со екс-
плозивни, запаливи и отровни гасови. Пречки при ра-
ботата. Складирање на празни и полни боци и резерво-
ари. Технички прописи и услови за полнење на садовите 
и манипулација со гасовите. 
Документација за експлоатација на уредите. 

Одржување на уредите за полнење и манипулација 
со технички гасови: Превентивно и тековно одржу-
вање: преглед и контрола на заптивноста и функци-
оналната исправност на инсталацијата, опремата и ар-
матурата на садовите и рампите за преточување: от-
странување на гасовите од резервоарите и боците; от-
странување на нечистотиите и водата; поправка на вен-
тилите и боците; чистење и миење на боците; репара-
ција на вентилите и боците; алат за одржување. Закон-
ски и технички прописи зџ ракување и одржување на 
уредите за полнење и манипулација со технички гасови. 

Посебни прописи за заштита при работа 

3.^1. Уреди и постројки за манипулација со 
природен гас 

1. Магистрални и разводни гасоводи 

Техничко - технолошки карактеристики на маги-
стралните и разводните гасоводи 

Состав на магистралниот и развојниот гасовод: На-
мена, конструкција и основни елементи. Поделба 
спрема притисоци и капацитет. Примена и отпремна 

чистачка станица, линијски дел, блок станици, вкрсту-
вање со комуникации, 'заштитен појас, работен појас. 
Блок вентил, вентили за издувни свеќи. Антикорозивна 
заштита - премази, изолациони ленти, катодна заш-
тита, импулсен гас, уреди за гасен кондензат. Уред за 
чистење со метанол. Зони на опасност, Ех изведба, 
Диспечерска служба, телеметрија, телекомуникации, 
радио врски, телефонски врски. Мерно контролни 
уреди - манометар, сингализатор на проток, сигнализа-
тор на притисок. 

Експлоатација: Физичко-хемиски особини и карак-
теристики на природен гас. Постапка за чистење. Про-
дуктивност и коефициент на корисно дејство. Подго-
товка за прво заполнување, постапка за заполнување. 
Разбивање на кристални затворачи. Постапка на запи-
рање, продувување, неопходни испитувања. Контрола 
и манипулации при работа, технолошка шема. Тех-
нички прописи, упатство, налози. Режим на работа и 
одржување на работни параметри. Можни пречки во 
работа. Постапка во случај на пожар или експлозија. 
Евидентирање и отстранување на недостатоци кои се 
појавуваат во текот на експлоатацијата, хавариски за-
пирања. Комуникации со радио врски и телефонски 
врски. Контрола на катодна заштита. 

Одржување: Превентивно одржување и одржување 
во текот на работата. Редовна контрола на виталните 
делови и инструменти на системот и отстранување на 
помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола 
на заптивност и функционална исправност на инстала-
цијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечи-
стотии и вода. Редовни и периодични прегледи. Про-
верка на функционалност на електро напојување, ста-
тистика и евиденција на дефекти. Контрола на мерни 
инструменти. Подготвување за ремонт, план за ремонт 
и детална контрола и испитување на уредите и построј-
ките. Пробен погон по извршен ремонт. Резервна 
опрема, материјали и алат. Законски и технички про-
писи за ракување и одржување на природен гас. 

1 Посебни прописи од заштита при работа 

2. Градски мрежи 

Техничко-технолошки карактеристики на градски 
гасоводни мрежи 

Состав на градски гасоводни мрежи: Намена, кон-
струкција и основни елементи. Поделба спрема прити-
соци и капацитет. Линиски дел, разводни арматури за 
секциски шахта. Вкрстување со комуникации, зашти-
тен појас, работен појас. Блок вентил, вентили за из-
дувни свеќи. Антикорозивна заштита - премази, изола-
циоДи ленти, катодна заштита, уреди за гасен конден-
зат. Диспечерска служба, телеметрија, телекомуника-
ции - радио врски, телефонски врски. Мерно кон-
тролни уреди - манометар, сигнализатор на проток, 
сигнализатор на притисок. 

Експлоатација: Физичко - хемиски особини и карак-
теристики на природен гас. Постапка за чистење. Про-
дуктивност и коефициент на корисно дејство. Подго-
товка за прво заполнување, постапка за заполнување. 
Постапка на запирање, продувување, неопходни испи-
тувања. Контрола и манипулации при работа, техно-
лошка шема. Технички прописи, упатство, налози. Ре-
жим на работа и одржување на работни параметри. 
Можни пречки во работа. Постапка во случај на пожар 
или експлозија. Евидентирање и отстранување на недо-
статоци кои се појавуваат во текот на експлоатацијата, 
хавариски запирања. Комуникација со радио врски и 
телефонски врски. Контрола на катодна заштита. 

Одржување: Превентивно одржување и одржување 
во »текот на работата.. Редовна контрола на виталните 
делови и инструменти на системот и отстранување на 
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помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола 
на заптивност и функционална исправност на инстала-
цијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечи-
стотии и вода. Редовни и периодични прегледи. Про-
верка на функционалност на електричните инсталации, 
статистика и евиденција на дефекти. Контрола на 
мерни инструменти. Подготвување за ремонт, план за 
ремонт и детална контрола и испитување на уредите и 
постројките. Пробен погон по извршен ремонт. Ре-
зервна опрема, материјали и алат. Законски и технички 
прописи за ракување и одржување на природен гас. 

3. ГМС (Главна мерна станица), ГМРС (Главна 
мерна регулациона станица) ,МРС (Мерно регулациона 
станица), РС (Регулациона станица) и МС (Мерна ста-
ница). 

Техничко технолошки карактеристики 
Видови и состав на Мерни и регулациони станици: 

Намена, конструкција и основни елементи. Поделба 
спрема притисоци и капацитетот. Противпожарен вен-
тил. Влезни вентили, регулатор на притисок со блок 
вентил. Сигурносен вентил, мерачи на проток, анализа-
тор на гас. Инсталација за загревање на гасот, уред за 
одоризација, издувна свеќа, антикорозивна заштита. 
Громобранска инсталација и заземјување. Зони на 
опасност, Ех изведба, Диспечерски служба, телеме-
трија, радио врски, телефонска врска. Мерни уреди и 
инструменти (манометри, термометри, трансмитери на 
притисок, температура и густина). Компјутери за обра-
ботка на податоци. Инсталација за кондензат, инстала-
ција за издувување. 

Експлоатација: Физичко-хемиски особини на приро-
ден гас. Подготовка за прво заполнување, постапка за 
заполнување, постапка за запирање, постапка за праз-
нење и издувување. Технолошка шема. Контрола при 
работа и ракување со постројките. Режим на работа и 
одржување на работните параметри, можни пречки при 
работа. Евидентирање и отстранување на недостатоци 
кои се појавуваат при експлоатацијата. Постапка во 
случај на пожар и експлозија. Технички прописи, упат-
ство за работа и налози за работа. Комуникација со 
радио врски и телефони. Телеметрија, контрола на 
електронско напојување ^ заземјување. 

Одржување: Превентивно одржување и одржување 
во текот на работата. Редовна контрола на виталните 
делови и инструменти на системот и отстранување на 
помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола 
на заптивност и функционална исправност на инстала-
цијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечи-
стотии и вода. Редови и периодични прегледи. Про-
верка на функционалност на електричните инсталации, 
статистика и евиденција на дефекти. Контрола на 
мерни инструменти. Подготвување за ремонт, план за 
ремонт и детална контрола и испитување на уредите и 
постројките. Пробен погон по извршен ремонт. Ре-
зервна опрема, материјали и алат. Законски и технички 
прописи за ракување и одржување на природен гас. 

Посебни прописи од заштита при работа. 

3.4. Садови под притисок 
Видови и состав на садовите под притисок: Дефини-

ција на садови под притисок. Определување на класата 
на садовите. Поделба: спрема физичко-геометриските 
карактеристики; спрема карактеристиките на гасот; 
спрема намената. Садови за транспорт на гасови: ви-

, ДОБИ, опис и примена. Баронски цистерни, автоци-
. стерни, бродови-танкери, боци, резервоари. Собир-

и т е , разделувачи, изменувачи на топлина, прегревачи 
на пареа. Конструкција на садовите, изработка, опрема 
и означување. Преглед и испитување на садовите кај 
производителот. Видови и карактеристики на челична 

боци. Распознавање на видот на гасот спрема бојата со 
која се означува. Запорна и сигурносна арматура. 

Експлоатација на садовите под притисок: Подготву-
вање за полнење, полнење, преточување, начин и 
опрема. Степен на полнење. Прво полнење на резерво-
арите. Отстранување на нечистотиите и водата. Скла-
дирање на боците и преносните резервоари. Контрола 
на притисокот и температурата. Одбележување на по•4 

датоците на резервоарите од безбедносни и заштитни 
причини. Експлозии и постапка во случај на експлозија. 
Постапка во случај на пожар. Користење на гасовите 
од садовите, регулација на притисокот. Прописи и 
услови за користење и ракување со садови под прити-
сок. 

Одржување на садовите под притисок: Чистење. 
Заштита од корозија. Преглед и проверка на садовите 
од надворешната и внатрешната страна и утврдување 
на степенот на деформација. Испитување на садовите 
за непропустливост. Редовни и периодични прегледи* 
Периодични прегледи, ревизија и замена на запорната 
арматура, регулаторите на притисок и сигурносните 
вента ли. Испитување и подесување на сигурносните 
вентил. Технички прописи за производство и одржу-
вање на садови под притисок. 

Посебни прописи за заштита при работа 
3.5. Уреди за сушење 

Видови и состав на уредите за сушење: Основни 
принципи на сушење. Видови на влага во материјали. 
Хемиско врзување на влагата. Физичка, хемиска и ме-
ханичка влажност. Видови и начин на сушење. Видови 
на уреди за сушење (сушари): коморни, тунелски, со 
лента, ротациони, со дување, контактни, сублимаци-
они, високофреквентни. Основни делови на сушарите. 
Додатни топлотен извори. Опрема, арматура, мерни 
инструменти, капацитет и начин на загревање. Доку-
ментација за експлоатација на уредите. 

Експлоатација на уредите за сушење: Технолошка 
шема на постројката. Подготовка за пуштање во ра-
бота. Пуштање во работа. Режим на работа и контрола 
на работните параметри. Одржување на режимот на 
работа спрема зададените параметри. Квалитет на го-
товиот производ. Контрола на процесот на согорување. 
Нормално и хавариско запирање. Контрола на рабо-
тата сушарата и помошните уреди. Контрола на доби-
ениот производ. 

Одржување на уредите за сушење: Превентивно 
одржување (преглед и контрола на работната опрема) 
Тековно одржување (ревизија на опремата). Прописи 
за работа врз делови од опремата од постројката кога 
постројката е во работа. Обезбедување на услови за 
работа на персоналот од одржувањето на поедини де-
лови од постројката при работа на постројката; 

Посебни прописи за заштита при работа• 
3.6. Технолошки печки 

Видови и состав на технолошките печки: Намена и 
принцип на работа на технолошките печки. Основни 
делови на технолошките печки. Размена на топлина во 
технолошките печки. Карактеристики на горивата за 
технолошките печки. Карактеристики на материјалот 
и готовиот производ кој се обработува во технолош-
ките печки. Контролни мерни инструменти на процесот 
во технолошките печки. 

Експлоатација на технолошките печки: Подготовка 
на печките за пуштање во работа. Пуштање во работа 
на печката. Режим на работа и контрола на работните 
параметри. Одржување на режимот на работа спрема 
зададените параметри. Квалитет на готовиот производ. 
Контрола на процесот на согорување. Регулација на 
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процесот. Нормално и хавариско запирање. Контрола 
на работата, на печката и помошните уреди. Контрола 
на добиениот производ. Прописи за работа на печките. 
Документација за експлоатација на печките. 

Одржување на технолошките печки: Превентивно 
одржување (преглед и контрола на работата и опре-
мата). Тековно одржување (ревизија на опремата, ози-
дот и изолацијата). Прописи за работа врз делови од 
опремата од постројката кога постројката е во работа. 
Обезбедување на услови за работа на персоналот од 
одржувањето на поедини делови од постројката при 
работа на постројката. 

Посебни прописи за заштита при работа 

IV ДЕЛ 

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ З А РАКУВАЊЕ СО: 

4.1 Трафостаници и разводни електропостројки 
4.2 Диспечерски и центар за далечинско управување 
4.3 Електрокоманди - дистрибутивни диспечерски 

центри. 
Основи на електротехниката: Видови на струи и 

нивна примена. Единични мерки за струја, напон, мо-
ќност и енергија (активна, рективна и привидна). От-
порност, индуктивност, капацитивност, инпеданси и 
нивни единечни мерки. Мерни инструменти за нивно 
регистрирање. Директно и индиректно мерење на елек-
тричните големини. Начин на поврзување на инпеданси 
и пресметување на еквивалентни вредности. Омов и 
Џулов Закон. "Кирхофови закони. Електрично поле -
Ќулонов закон. Електромагнетно поле, основни за-
кони. Статички електрицитет на машините и опремата, 
во атмосферата. Акумулатори: видови, принцип на ра-
бота и примена. Исправувачи и инвертори. 

- Организација на работа во постројката: Организа-
циона поставност на постројката во електроенергет-
скиот систем. Организација на експлоатација и одржу-
вање на постројката. Организација во погонското ин-
формирање, комуницирање и евидентирање. Улогата 
на ракувачот со центарот за диспечерско и далечинско 
управување, електрокомандите - дистрибутивните ди-
спечерски центри, трафостаниците и разводните по-
стројки во спроведувањето на организацијата на ра-
бота. 

Заштита при работа: Права и должности на работ-
никот во областа на заштита при работа. Заштита од 
механички повреди, електрична струја и микроклимат-
ски загадувања. Лични и заеднички средства за заштита 
при работа. Заштита од експолозивнк материи и по-
жари. Видови на противпожарни апарати и нивна при-
мена. Давање прва помош на повредени лица од удар на 
електрична струја. Улогата на ракувачот на центарот 
за диспечерско и далечинско управување, електроко-
мандите - дистрибутивниот диспечерски центар, тра-
фостаницата и разводната постројка во спроведува-
њето на заштитата при работа. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО: 

*> 

4.1 Трафостаници и разводниелектропостројки 
Основи на електрични мерења и заштита: Елек-

трични мерења на основните величини, мерни инстру-
менти, единечни мерки. Мерни трансформатори: ти-
пови, карактеристики, ознаки и примена во разводните 
постројки. Видови на електрична заштита: заземју-
вање, нуловање, громобрани, автоматски прекинувачи, 
специјални видови на заштита, заштита од статички 
електрицитет и други. Основи и типови на релејна заш-
тита, примена и начин на функционирање. 

Основи на електроенергетиката: Потрошувачка на 
електрична енергија. Квалитет во снабдувањето на по-
трошувачите со електрична енергија. Загуби на елек-
трична енергија, видови и начин на нивно намалување. 
Пренос на електрична енергија. Основни принципи за 
претворање на електричната енергија. Електромотор^ 
генератори, компензатори и трансформатори, видови, 
конструкции, примена. 

Видови и елементи на постројките: Видови, намена 
и основни елементи на трафостаницата како составен 
дел на електроенергетскиот систем. Видови, намена на 
основните елементи во разводната постројка, прекину-
вачи, раставувачи, блокади-електрични и механички, 
Заземјувачи. Еднополни шеми на високонапонските 
разводни постројки, сопствена потрошувачка, сигур-
носни извори за напојување, непрекинато напојување. 
Заземјување на трафостаниците и разводните по-

•• строј ки. Заштита на трафостаниците и разводните по-
стројки: релејна, громобранска, одводниве на прена-
пони, од превисок напон на чекор и допир, противпо-
жарна и други. Помошни извори за напојување со елек-
трична енергија, типови и карактеристики. Командни 
табли и ормани, командно сигнални струјни кругови и 
нивни елементи. 

Експлоатација на постројките: Манипулирање, во-
в дење потребна погонска евиденција во трафостаниците 

и разводните постројки. Режим на работа, паралелна 
работа на енергетските трансформатори (услови). 
Компензација на реактивна моќност. Пореметување на 
работата во ЌЕС (заради хаварии во трафостаниците 
или далноводите), преземање на неопходни мерки за 
нормализирање на состојбите и постапка за нивно от-
странување, информирање и идентификација. Кон-
трола на _работата и состојбата на елементите во по-
стројките. Следење и контрола во распределбата на 
моќта и напонските состојби. Координација на рабо-
тата на надредени и подредени хиерархиски нивоа во 
смисла на управувањето. 

Одржување на постројките: Изведување работи над 
елементите во постројката со"потребна манипулација, 
работен налог и дозвола за работа за нивно изведување!, 
комуникација со диспечерскиот центар, подготвителни 
работи и обезбедување на местото за работа. Работа во 
близина на делови под напон, зони на опасност. Спро-
ведување и евидентирање на редовното одржување и. 
ремонтите на елементите во постројката. Подготву-
вање и процес на пуштање на постројката во експлоата-
ција. Редовен и присилен прекин во експлоатацијата на 
трафостаниците и разводните постројки. 

4.2. Центар за дисиечерско и далечинско управување 

Основи на електроенергетиката: Општи електро-'1 

енергетски дефиниции: дневен дијаграм, траење на оп-
товарувањето, константна енергија, максимална и ми-
нимална моќно>ст. Производство на електрична енер-
гија. Електрични мрежи и интерконекции. Потрошу-

в а ч к а на електрична енергија. Ниво на квалитет во 
снабдувањето на потрошувачите со електрична •енер-
гија, напон, фреквенција. Карактеристики на потрошу-
вачите. Загуби на електрична енергија во мрежата. 
Електроенергетски биланс на активна и реактивна 
енергија. Економичност во планирањето на електро-
енергетиката од аспект на распоредот на ремонтите на 
ТЕЦ и користење на акумулациите на ХЕЦ. Економски 
диспечинг. Распределба на оптоварувањата меѓу цен-
тралите. Технички минимум кај ТЕД и ограничувачки 
фактори за нивно воведување. Ограничување на потро-
шувачката на електрична енергија во БЕС критериуми 
за висината и редослед на ограничувањето. Преносни 
можности на 400,220,110 и 35 КВ-тните далноводи и од .. 
што се тие зависни. Појава на зголемени напони во еден 
дел и целиот БЕС, начин на нивно разрешување. Начин 
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на користење на компензаторот во БЕС за задоволу-
вање на потребите од реактив&а моќност и одржување 
на напонските прилики. Степен на сигурност на рабо-
тата на целокупниот БЕС. Ревизии и ремонти на елек-
троенергетските постројки. 

Основи на регулација, автоматско водење и мерење: 
Основи на телемеханика. Синхронизација на елемен-
тите од електроенергетскиот систем. Повторно авто-
матско вклучување на далноводите. Автоматско фрек-
вентно растоварување. Секундарна регулација на фрек-
фенцијата и моќноста на размена. Основни принципи 
на електричните мерења на електрични големини. Ав-
томатска регулација на напон. 

Опременост на Центарот: Сметачка опрема за 
поддршка на функциите на центарот. Програмски па-
кети за остварување функциите на центарот. Приказ за 
надзор на состојбите на БЕС. Средства за задавање на 
команди на елементите на БЕС. Врски со подредени 
центри за управување односно со објектите за управу-
вање. 

Функции и задачи на> центарот: Одржување на БЕС 
во нормална погонска состојба, акции врз БЕС да од 
хавариска погонска состојба се врати во пост хавариска 
или нормална погонска состојба. Одржување на билан-
сот на потребите на електрична енергија и производ-
ството односно планираниот увоз или извоз преку про-
грамот на автоматска регулација на фреквенцијата - * 
АОС, односно со издавање на команди за промената на 
производството. Пратење на надзор на вклопната со-
стојба, напонските прилики токови на Моќност на мре-
жата и начините на промената на вклопната состојба. 
Потреби и начин на островска работа на дел на БЕС. 
Потребни мерки за спречување на поголеми распади во 
БЕС. 

Одржување на центарот: Дијагностицирање на де-
фектите: на сметката опрема, програмска поддршка, 
помошните системи, телекомуникационата и телеин-
формационата опрема во центарот и во објектите. По-
стапки за отстранување на појавните Дефекти вр опре-
мата. 

Надлежност на диспечерот над персоналот при ма-
нипулација во постројките: Подготовка на работен' на-
лог за работа во постројките на ЕЕС под надлежност на 
диспечерскиот центар. Постапки при издавањето на ра-
ботниот налог на одговорното лице во постројката каде 
ќе се вршат интервенциите. Постапки по завршување 
на работите по работниот налог. 

Заштита при работа: постапки за заштита при ра-
бота во центарот. 

4.3 Електрокоманди-дистрибутиврш диспечерски 
центри | 

Основи на електроенергетиката: Општи електро-
енергетски дефиниции: дневен дијаграм, траење на оп-
товарувањето, константна и променлива енергија, мак-
симална и минимална моќ. Електрични мрежи. Потро-
шувачка на електрична енергија. Дијаграми на оптова-
рување. Квалитет во снабдувањето на потрошувачите 
со електрична енергија. Карактеристики на потрошу-
вачите. Загуби на електрична енергија во мрежата. 
Преземање неопходни мерки за нормализирање на со-
стојбата во случај на пореметена работа на дистрибу-
тивната мрежа. Ревизии, ремонти и прегледи на елек-
троенергетските постројки. Оптимализација на рабо-
тата на електродистрибутивната мрежа. 

Основи на електрични мерења и заштита: Елек-
трични мерења на основните големини, мерни инстру-
менти, единечни мерки. Мерни трансформатори: ви-
дови, карактеристики и примена. Видови на елек-
трични заштити: заземјување, нуловање, громобрани, 
одводници на пренапони, од превисок напон на допир и 
чекор, автоматски прекинувачи, специјални видови на 

заштита, заштита од статички електрицитет. Основи и 
типови на релејна заштита. 

Видови М состави на постојните центри: Видови на 
диспечерски центри: надворешни (периферни) органи, 
пренос на командите, налози и извршни елементи. Ед-
нополни и развиени шеми на постројката. Сигнализа-
ција: видови, опрема и цел. Извори за напојување на 
командите и сигналните кола. Инструменти опрема за 
следење на процесот за командување. Командни табли 
и ормани, командно-сигнални струјни кругови, соп-
ствена потрошувачка: напојување, шеми, елементи на 
развод, автоматика. Помошни извори и извори за си-
гурносно напојување: видови, елементи и командување. 

Функционирање на центрите: Манипулирање со 
опремата со која се командува. Следење и контрола на 
потрошувачката на енергијата, моќноста и напонската 
состојба. Обезбедување безбедна работа на построј-
ката. Обезбедување на помошни извори за напојување. 
Издавање на налог за непосредно манипулативно упра-
вување со постројките. Координирање на работата со 
повисоки органи на управување на објектот. Презе-
мање неопходни мерки за нормализирање на состојбата 
во случај на пореметена работа на дистрибутивната 
мрежа. Водење погонска документација. 

Одржување на центрите: Постојан и повремен над-
зор на функционирањето на елементите на дистрибу-
тивните диспечерски центри. Потреба за обезбедување 
резервни делови и резервни материјали за инструменг 
тате, уредите и опремата. Обезбедување исправен из-
вор на напојување со електрична енергија на телеме-
триските и комуникациските уреди. Постапки при по-
гонско информирање, комуницирање и евидентирање. 
Подготвување за тековно одржување. Постапки за 
спроведување на тековното одржување. Учество на ра-
кувачот на центарот во спроведувањето на ремонтното 
одржување. 

Заштита при работа: Постапки за заштита при ра-
бота во центрите. г Министер, 

м-р Борис Рикаловски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост по тужбата на тужителот Масар 
Кодра од Скопје против тужените Верица Илиќ од 
Скопје и Владимир Илиќ од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Владимир Илиќ во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во 
овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна 
адреса на живеење. , 

Доколку тужениот не постапи по налог на судот, ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги за-
стапува неговите интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје,В.П.бр. 1765/98. 
(23476) 

Пред овој суд во тек е постапка за разврд на брак 
по тужбата на тужителката Елизабет Крогман од 
Скопје, против тужениот Давид Крогман од Герма-
нија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас, да се јави во овој суд и во 
истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса 
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на живеење Во спротивно, ќе му биде поставен за 
Привремен застапник адвокатот Наташа Столевска од 
Скопје, која што ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на постапката. 
, Од Основниот суд Скопје П - Скопје, П.бр.2192/98. 

(23797) 
ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Бранко Ѓорѓовски од с. Смојмирово, поднесена против 
тужениот Јован Ѓорѓовски од с. Смојмирово - Берово, 
сега со непозната адреса во странство. 

'. Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Берово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник, кој ќе го 
застапува по предметот. 

По истекот на овој рок, судот ќе му постави на 
тужениот привремен застапник кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр.79/95. (24449) 

Пред'Основниот суд во Берово е заведен предмет 
за развод< на брак по тужбата на тужителот Бранко 
Сачевски од с. Русиново, против тужената Сузана 
Сачевска од с. Русиново, сега со непозната адреса во 
странство. 

" Се Повикува тужената да се јави во Основниот суд 
во Бербво во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот, или да одреди полномошник кој ќе ја застапува 
во постапката. 

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој 
полномошник, на тужената ќе и биде поставен при-
времен застапник од редот на стручните соработници 
во Основниот суд во Берово, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр.156/98. (24498) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес заведена е парнична 
постапка по, тужбата на тужителката Ајдиновиќ Ха-
физз од с. Горно Оризари - Велес, против тужениот 
Карталовиќ Харун од с. Г. Оризари - Велес, сега со 
непозната адреса на живеење, н 

За привремен •застапник на тужениот се одредува 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, 
Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на 
законски застапник во споменатиот предмет се додека 
тужениот или негов пономошник не се јави пред судот 
односно се додека' органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател, 

' Од Основниот суд во Велес, П.бр.1900/98. (23994) 

Пред Основниот суд во ЈЗелес заведена е парнична 
постапка по тужбата на тужителот Ванов Сашко од 
Велес, против тужениот Селими Агим, со непозната 
адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот се одредува 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, 
Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на 
законски застапник во споменатиот предмет се додека 
тужениот или негов пономошник не се јави пред судот 
односно^ се додека органот за старателство не го 
извести су|от дека поставил старател. 

Од (Основниот суд во Велес, П.бр. 890/98. (23995) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка по 

основ на долг по тужбата на тужителот Ристо Тра-
јанов од с. Прдејци - Гевгелија, против тужениот 
Динев Атанас Ристо од с. Негорци - Гевгелија, а сега 
со непозната адреса. Вредност на спорот 8.100,00 
денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас да се јави во суддт, да назначи 
свој полномошник, да ја достави својата точна адреса 
на живеење. Во спротивно, судот ќе му назначи при-
времен застапник кој ќе ги штити неговите интереси 
во спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.480/95.(23997) 

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за 
физичка делба на заеднички предмети по предлогот 
на предлагачката Манасиевска Марија од Струмица 
против противникот Прокопов Ристо од Валандово, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, по 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да 
назначи свој полномошник и да ја достави својата 
точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му 
назначи привремен застапник, кој ќе ги штити него-
вите права и интереси во оваа постапка. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ВПП.бр. 21/97. 
(23999) 

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

смртта на лицето Сејфулаи Махмудије, родена на 
5.Ш.1991 година од мајка СејфулЉ Назмије и татко 
Сејфулаи Афет, а по предлог на предлагачот Сејфу-
лаи Назмије од с. Калиште, 

Основниот суд Гостивар го повикува лицето 
Махмудије Сејфулаи во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
и на огласната табла на овој суд, да се јави во судот. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што ' 
знаат нешто за неговиот живот, тоа да му го соопшти 
на овој суд., 

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

* Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.344/98. (23993) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
- Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Стахан На-
нов од Кочани, ул."Страшо Ербапче" бр. 4, против 
тужената Гордана Накова од Белград, бул. "ЈНА" бр. 
174 (кај Стојисављевиќ Лука), СР Југославија. 

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

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и 
постави привремен застапник кој ќе ја застапува се до 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани,П.бр.266/98. (24500) 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд *во Куманово е покрената 
постапка за развод на брак од тужителот Сали Рецепи 
од село Слупчане, против тужената Фатбардха Рецепи 
родена Хоџаи со последно живес&иште во с.Слупчане, 
а сега со непозната адреса. 
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Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во 
постапката, а за привремен застапник на истата се 
одредува Неџат Мемети, адвокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1744/98. 
(23491) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Тодорка 
Богад, родена Пржевска од с. Злеово, општина Радо-
виш, против тужениот Волвганг Богад од Виена -
Австрија, со непозната адреса на живеење и престоју-
вање. 

Судот на тужениот му постави привремен застап-
ник, адвокатот Илија Тунџев од Радовиш кој ќе ги 
застапува интересите на тужениот. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, привремениот 
застапник ќе го застапува истиот во постапката до 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр.676/98.(23996) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е граѓанска парница за 

смеќавање на владение по тужбата на тужителката 
Несими Исније од с. Доброште, против тужениот 
Салии Јусуф Мурат од с. Доброште, сега со непозната 
адреса во Пула - Хрватска. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас да се јави во Основниот суд во 
Тетово, или во тој рок постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1126/98. (23492) 

Пред Основниот во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Павле Спасовски од с. Јегуновце, против тужените 
Софроније Блажевски од с. Јегуновце, Фиданка 
Тремчевска од с. Брвеница и Мио Кочоски од с. 
Јегуновце, сега во САД со непозната адреса. Вредност 
на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Мио Кочоски во рок од 30 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да 
се јави пред судот во постапката по овој предмет. Во 
спротивно, доколку во определениот рок не се јави 
или не одреди свој полномошник, судот преку ЦСР -
Тетово, ќе бара поставување На привремен старател 
за него кој ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката по предметот до правосилно завршување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.683/98. (23493) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнение на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Нуредини Елез од с. Камењане, против 
тужениот Абдили Невзат од с. Боговиње, а сега со 
непозната адреса во странство. 

«Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави,адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи - Тетово ќе му постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.685/98. (23494) 

Пред Основниот суд во Тетово с$ води прстапка за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Сулејмани Ајет од с. Д. Палчиигге, против тужената 
Бафтиари Осман Себиде од с. Д. Палчиште, а сега во 
Кикинда - Војводина - СР Југославија со непозната 
адреса. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред 
судот, да ја достави својата адреса или одреди свој 
полномошник кој ќе ја застапува пред судот во 
постапката по овој предмет. Во спротивно, доколку во 
определениот рок не се јави пред судот и не одреди 
свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово ќе бара 
поставување на привремен старател кој ќе ја заста-
пува пред судот до правосилното окончување на 
постапката по предметот. 4 > 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 884/98. (23495) 

* Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителката Бесиме 
Зибери од с. Желино, против тужениот Инес Зибери 
од с. Желино, сега со непозната адреса во Германија. 

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

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1258/98. (23992) 

Пред овој суд води спор АД за осигурување "Вар-
дар" од Скопје против тужениот Имери Самедин од с. 
Пршовце, а сега со непозната адреса во Словенија. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или постави 
ѕврј застапник. Во спротивно, од страна на судот ќе му 
биде поставен привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.600/98. (24218) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на тужителот Фекрије Љоки 
од Тетово, ул."113" бр. 18, против тужениот Амза Бра-
ими од Тетово, сега во СР Југославија со непозната 
адреса. 

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

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1012/98. (24219) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип се води сџор по 

тужбата на ПТП "Жељо Комерц", с. Железница -
Кратово, против Цветковски Стоимен Драги од с. Ка-
лниште со непозната адреса. Се повикува тужениот 
во рок од ?0 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или да постави свој полномошник кој ќе 
го застапува во постапката. По одредениот рок, до-
колку тужениот не се јави и не постави свој пол-
номошник, судот по службена должност ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 370/97. (24496) 
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Пред Основниот суд во Штип се води постапка за 
долг по тужбата на тужителот "Жељо Комерц" од с. 
Железница - Кратово, против тужениот Владе 
Алековски со непозната адреса. Вредност на спорот 
3.060,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или да назначи свој полномошник. Во спро-
тивно, судот по службена должност ќе му постави 
привремен застапник кој ќе го застапува до окончува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.235/97. (24497) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3693/98, на регистарска влошка бр. 
020054887-8-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
претворање на претпријатие, Трговско друштво за 
производство промет и услуги „НЕР-КОМ" Ибраим 
експорт-импорт дооел, ул. „Козле 2" бр. 1, Скопје. 

Друштвото е основано од Ибраим Јусуфи, ул. „Ко-
зле 2" бр. 1, Скопје. 

кИ«зјава за основање од 25.09.1998 год. 
Назив на друштвото: Трговско друштво за прои-

зводство промет и услуги „НЕР-КОМ" Ибраим екс-
порт-импорт доосл, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27/52.65, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46. 
52,4442, '52.48, 52.44/1. 52.44, 52.47, 52.26, 52.33. 52.32. 
52.50, 51.12, 51.25, 51.32, 50.10, 50.40/2, 50.30, 51.21. 
51.38, 51.21, 51.34, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.39", 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43 , 51.54, 51.64 , 51.65, 
51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.2, 51.57, 20.30, 20.40, 20.10/1, 20.51, 60.22, 
60.21, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, реекспорт, консигнациони работи и ко-
мисиони работи. 

Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во надворешниот и 

внатрешниот трговски промет с: Ибраими Јусуфи -
управител без ограничување. 

л Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 3693/ 
98. (22784) 

: Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр'.; 4414/98, на регистарска влошка бр. 
02005409?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за инженеринг •и 
услуги „ГРАД" Људмила доосл, ул. „Васил Главинов • 
вр.3/4-13., Скопје. 

Дејности: 02.01, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 22.23. 
22.25 , 25.22 , 25.23 , 25.24, 28.12 , 29.12 , 29.40 , 29.71. 
30.02, 31.62, 32.10, 36.11, 36.12, 36.14, 45.11, 45.12, 
45,21, 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, 50.51, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 61.65, 51.60, консигнациона продажба, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.46, 52.27, 52.33, 52.44, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.74/ 55.30; 60.21, 60.23, 
60.24 , 63.12 , 63.30, 63.40 , 65.12/3 , 70.31, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.20/4 , 74.20/5 , 74.30, 74.83 , 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, консиг-
национи работи со странство, малограничен промет со 
соседните земји, меѓународна шпедиција, застапување 
на странски фирми, градежни инвестициони работи во 
странство. 

Бр. 60 ~Стр. 3185 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешен и надворешен трговски промет с Људмила 
Симонова Лазарова, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4414/ 
98. , (22785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4485/98, на регистарска влошка бр. . 
02005258?-8-03-000. го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-
зводство промет и услуги „ТОМАНИКО" Зоран доосл• 
експорт-импорт, л. „Владимир Комаров" бр. 33/3, 
Скопје. 

Дејности на друштвото: 20.10/1, 20.40, 21.21, 17.60, 
01.11/1, 01.41/3, 45.21/1, 45.21/2, 37.10, 45.24, 45.31, 
45.22, 52.24, 60.21, 60.24, 52.21. 52.22, 52.25, 52.26. 
60.22, 60.30, 01.41/3, 63.11, 52.47, 52.12, 50.30/2, 51.41, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.55, 51.56, 51.25, 50.30/1, 74.12, 
71.31, 17.71, 17.72, 18.10, 51.51, 51.47, 51.57, 18.23,' 
15.86, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 93.02, 55.52, 93.01, 
93.05, 65.12/3, 50.20, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, меѓународна шпедиција и транспорт на 
стоки, заклучување на договори за застапување на 
странски лица> продажба на стоки од конеигнациони 
складови, застапување на странски лица. заклучување 
и вршење сервисни услуги во одржување на увозната 
опрема и трајни добра за лична потрошувачка, услуги 
во посредување во надворешниот промет 

Главна дејност: 18.23 - производство на долна обле-
ка. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото е Зо-
ран Никушевски. управите'] со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4485/ 
98. (22786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3402/98, на регистарска влошка бр. 
020051127-3-01 -(КП), го запиша во трговскиот рргистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трго-
вија на големо и мало „КВЕНТИ4, Ленче и Блажо из-
воз-увоз, ул. „166" бр. 36, Скопје. 

Дејности: 52.21, 5Г.?3, 51.31, 51.34, 51.32; 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.11. 51.42/1/51.24, 51.43, 51.64. 
51.65, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46., 51.36, 51.22, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, .51.57, 51.42/2, 52.24, 
52.21, 52.22, 52!23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 
52.42, 52Ж/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/ 
1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 51.11, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 63.11, 63.12, 24,51, 
24.52, 36.63, 71.40, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.82, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, посредување, реекспорт, кон-
сигнација, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија. 

Стојанов Блажо управител, без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 3402/ 
98. (22787) 
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Основниот суд Скопје Ј - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2397/98, на регистарска влошка бр. 
020053397-3-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со Законот за трговски друштва на 
Друштвото за угостителство и трговија на мало со 
книги, весници и прибор за пишување „СТЕФАНЕЛ-
АС" Антонио и Соња д.о.о. извоз-увоз, ул. „Панче 
Пешев" бр. 5-а, Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.84, 15.82/2, 
15.62, 15.86, 15.87, 15.89, 15.32, 15.51, 15.52, 55.20/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.2^, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.50, 52.12,.50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65. 51.53. 
51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1. 
50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.62, 51.52, 
51.45, 51.63, 51.57, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.84, 70.31, 74.40, 74.13, 51.17, 51.18, 
51.19, 74.12, 92.71, 92.72, 92.33, 92.34, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, 
застапување на странски фирми, консигнација мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР 
Југославија. 

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

Антонио Стојковиќ, управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 2397/ 

98. (22788) 

сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара.со целокупниот свој имот, потполна одговор-
ност. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува Стојан Велевски, управи-
тел без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1278/98. 
(23252) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1278/98, на регистарска влошка бр. 002191, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во доосл 
на Друштвото за производство, промет и услуги Сто-
јан Велевски „КНИГО-ПРОМЕТ" увоз-извоз, доосл, 
ул. „Маршал Тито" бр. 247. Кичево. 

Основачот на друштвото за производство, промет 
и услуги Стојан Велевски „КНИГО-ПРОМЕТ" увоз-
извоз доосл, како единствен содружник и управител 
на друштвото, изврши усогласување на актите на 
претпријатието - Производно, трговско претпријатие 
на големо и мало „КНИГО-ПРОМЕТ" увоз-извоз п.о. 
и истите се во согласност со одредбите од Законот за 
трговските друштва. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.1242, 
01.13/1, 01.13/2 , 01.21, 01.2241, 01.2242 , 01.23 , 01.24, 
01.25, 01.42, 15.11, 15.13, 15.32, 15.41, 15.42, 15.51, 
15.61, 15.81. 15.8141. 15.81/2. 15.8241. 15.Ѕ6. 15.89. 
15.98/2. 17.21. 17.22, 17.24, 17.25, 17.30. 17.40/2, 17.54/ 
1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/ 
1, 20.10/2, 20.30, 20.40. 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23. 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14. 22.15, 22.21, 
22.25, 28.61, 28.62, 2Ѕ.73, 28.74, 36.61, 36.63, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 51.11, 
51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 
60.22, 60.24, 63.40, 65.12/3, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стока и патници, ра-
боти на посредување во надворешно трговскиот про-
мет, изведување градежни работи во странство, прода-
жба на стоки од конси! национи складови на странска 
стока. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а •за обврските 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1859/98, на регистарска влошка бр. 002772, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштвото 
за производство, промет и услуги „ФЕНИКС4 Стојан 
Стојкоски доосл увоз-извоз, ул. „Цар Самоил" бр. И< 
Кичево. 

Трговско-производно претпријатие за промет на го-
лемо и мало „ФЕНИКС" увоз-извоз ц.о. се усогласува 
со Законот за трговски друштва и се претворува во 
дооел со назив како претходно. 

Основач на друштво е Стојан Стојкоски од Кичево. 
Дејности: 01.41, 02.01, 02.02, 14.11, 14.21, 14.22, 

15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.87, 
15.89, 15,95, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 22.15, 22.33, 26.52, 
26.61, 26.55 , 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45Ж, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.4241, 4272, 
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, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22, 60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.1243 , 71.10, 
72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 80.42, 93.34 , 92.72, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени произведи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција 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 на-

дворешно трговски промет с Стојан Стојкоски управи-
тел без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. _ 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1859/98. 
' (23253) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решениет 
Трег бр. 3029/98, на регистарска влошка бр. 

02004994?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со Законот за Трговски друштва на Дру-

штво за трговија инжинеринг, транспорт и услуги 
„ФАРМАК експорт-импорт Мелехат, д.о.о.е.л ул 
„Панче Неделковски" бр. 20, Скопје. 

Основач: Мелехат Азирова од Скопје. 
к Д ј н о с т и • 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21, 45.21/1, 
45.2 /2, 45.31, 45.32; 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43 
45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34 
с И ^ 5 1 • 3 6 > 5 1 3 7 ' 51•38> 51.39, 51.41, 51.42, 51:42/1, 
С И ? 7 2 ' . 5 1 / 3 ' 5 1 4 4 ' 5 1 '4 5> 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, 
« Е ' 5 2 ' 2 5 ' 5 2 ' 2 6 ' 52.27, 52.31, 52.32, Ѕ2М\ 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 

5 2 ' 4 7 ' 5 2 • 4 8 ' 52.50, 52.61, 52.62 , 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 74.12, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународ-
ниот друмски сообраќај. 
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Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за засгаиуван>е во внатрешниот и 
надворешниот промет е Мелехат Азирова, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3029/ 
98. (22797) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар усогласување со ЗТД и упис на 
трговец поединец Гумара Љубомир Нестор Нссторов-
ски „ЉУПЧО" ти ул. „Блажо Орландиќ" бр. 426, 
Скопје. 

Основач: СТД Гумара „Љупчо". 
Вршител на дејноста е Љубомир Несторовски, ул. 

„Лазар Димитров" бр. 15а, Скопје. 
Дејност: 25.13. 
Трговецот поединец е правен следбеник на Гумара 

„Љупчо". 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Одговорно лице е Љубомир Несторовски, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (22798) 

Основна главнина: 13.300,-ДЕМ (411.879,00 ден.) ' 
Управител: Коста Михајловски 
Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 

51.37, 51.3Ѕ, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.62, 
52.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.27* 52.32, 52.33, 52.48.. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 2740/ 
98. (22800) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4123/98, на регистарска, златка бр. 
020051887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување на Трговско друштво за промет и прои-
зводство „МАХИМА" Ацо Велковски д.о.о.е.л. екс-
порт-импорт ул. „Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, 
Скопјанка локал 27, Скопје. 

Усогласување на д.о.о. во ДООЕЛ согласно зако-
нот за трговски друштва. 

Назив: Трговско друштво за промет и производство 
„МАХИМА" Ацо Белковски ДООЕЛ скснорт-им-
иорт, ул. „Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, Скопјан-
ка, локал 27, Скопје. 

Основач: Ацо Белковски од Скопје, ул. „Свети 
Климент Охридски" бр. 13-2-9. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 62.46, 52.44/1, 52.47, 
52.26, 52.33, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 52.34, 
52.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42,' 51.24, 
51.54, 51.43, 51.53, 51.55, 51.56, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.47, 51.70, 51.57, 51.15, 51.17, 74.84, 28.72. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски дру-
штвото одговара со ситс свои средства. 

Друштвото во правниот промет го застанува Ацо 
Белковски, управител без ограничување. 

Во надворешно трговскиот промет друштвото го 
застанува Ацо Белковски, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4123/ 
98. (22799) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2740/98, на регистарска влошка бр. 
020039867-3-01-(ХН), го заниша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Трговско друштво за промет, 
услуги, консигнација и застапување „ЗВЕЧЕВО-КО-
МЕРЦ", Коста, д.о.о. увоз-извоз, бул. „Јане .Сандан-
ски" бр. 47/1-8, Скопје. 

Усогласување со Законот за трговски друштва на 
Трговското друштво за промет, услуги, консигнација 
и застапување „ЗВЕЧЕВО-КОМЕРЦ", Коста, д.о.о. 
увоз-извоз, Скопје. 

Основачи: содружници: Коста Михајловски и Сла-
вјанка Михајловска од Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4437/98, на регистарска влошка бр. 
020055007-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштво за производство, ин-
женеринг, консалтинг и услуги „ДОАЈЕН ДАТА СИ-
СТЕМ" Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Би-
хачка" бр. 10, Скопје. 

Основач: Мирослав Крстевски од Скопје, ул. „Пе-
тар Поп Арсов" бр. 19-33/9. 

Дејности: 30.02, 32.10, 33.30, 21.21, 22.21, 22.22, 
22.23, 74.20, 74.20/3, 45.31, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/ 
1, 50.30/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.48, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.54,-52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.72, 55.11, 
65.12/3, 65.23, 22.11, 22.13, 22.15, 60.24, 53.21, 63.30, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12 , 74.13, 
74.14.. 

Надворешен промет: надворешна трговија со прс : 
хранбени производи - надворешна трговија со непре-
хранбени производи - инвестициони работи во стран-
ство - реекспорт - застапување странски правни и фи-
зички лица. 

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

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

Управител на друштвото е Мирослав Крстевски од 
Скопје, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4437/ 
98. (22793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5262/98, на регистарска влошка бр. 
020055317-7-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДООЕЛ, Друштво за трговија и услуги 
,ДА ЛИНЕА" Лидија ДООЕЛ експорт-импорт Ско-
пје, ул. „Максим Горки" бр. 14/1. 

Основање на друштвото со ограничена одговорност 
од едно лице. 

Основач: Лидија Јосифовска, Скопје, ул. „12-та 
Удар><а Бригада" бр. 40-6. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.18, 
51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/ 
2, 70.31, 72.30, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, - надворешна 
трговија со прехранбени производи, - надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување, 
реекспорт, продажба на странска стока од консигна-
ционен склад. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски Дру-
штвото одговара со сите свои средства. 

Во правниот промет друштвото го застапува Лидија 
Јосифовска, управител без ограничување. 

Во надворешно трговскиот промет друштвото го 
застапува Лидија. Јосифовска, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5262/ 
98. (22794) 
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Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4398/98, на регистарска влошка бр. 
020054087-^-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласување на претпријатие со ЗТД, Друштво за 
трговија и услуги „КОСТРАДЕ" Радомир, д.о.о.с.л. 
увоз-извоз. ул. „Коста Шахов" бр. 6/16, Скопје. 

Дејности: 51.21. 51.38. 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33; 51.36. 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 5Т:1б, 51.17, 51.19, 
51.18, 70.31, 63.40, 60.24, 63.30, н<адворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, превоз на стоки во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
посредување во прометот со стоки и услуги, застапува-, 
њс, реекспорт, комисиона продажба, 74.84. 

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

Содружник: Костовски Радомир од. Скопје, Бул. 
..Јане Сандански4' бр. 98-1/8. -

Костовски Радомир, управител со неограничени 
овластувања. ' 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4398/ 
98. (22795) 

.Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4207/98, на регистарска влошка бр. 
020053637-8-01-000, го заниша -во трговскиот регистар 
усогласување со ЗТД на Друштво за производство и 
промет на големо и мало со, увоз-извоз „ГЕНЕРАЛ 
ЛЕКСПОРТ" Јслица д.о.о.е.л. Бул, „Јане Сандански" 
ТЦ 13 Ноември лок. 18, Скопје. 

Дејности: 18.10, 18.11, 18.12, 19.20, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.52, 28.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 
50.50, 51.11, 51.15, 51.17,, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.?* 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.74, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, вршење на ра-
боти во застапување на надворешнотрговскиот про-
мет, посредување во надворешнотрговскиот промет, 
привремен увоз и извоз на стока. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јелица Јакимовска, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4207/ 
98. ' (22796) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1503/98, на регистарска влошка бр. 002417, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето во д.о.о. на 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
Глигор Пљакоски „СТАРТ" д.о.о.с.л. нас. Свети Ера-
змо бб, Охрид. 

Содружник: Глигор Пљакоски со изјава од 
25.09.1998 год. 

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 

28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 32.10, 33.20, 33.50, 
36.22, 36.63, 37.10, 37.20, 50Л0, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23 , 51.24, 
51.25, 51.31, 52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
52.38, 51.?9, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21. 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,., 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52;63, 52.74, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 
63.30, 72.50, 74.20/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во областа на транспортот, угостителски и ту-, 
ристички услуги, посредување и застапување во про-/ 
метот со стоки и услуги, малограничен промет, прода-
жба на стоки од консигнациони складови на странски 
стоки. 

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 с Глигор Пљакоски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1503/98. 
—! (22808) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1739/98, на регистарска влошка бр. 1-16165, ја заниша 
во судскиот регистар промена на фирма, истапување, 
пристапување на оси. промена на лице овластено за 
застапување на Претпријатие за производство, промет 
и услуги „ТАЈРА" увоз-извоз п.о. ул. „Октомвриска" 
бр. 1-а, Прилеп. 

Промена на фирмата на Претпријатието за прои-
зводство, промет и услуги „КЕЈТ" п.о. Прилеп, и но-
вата фирма ќе гласи: Претпријатие за производство;; 
промет и услуги „ТАЈРА" увоз-извоз, п.о. Прилеп, со 
седиште на истата адреса „Октомвриска" бр. 1-а. 

Од претпријатието .истапува како основач Цветко-
ска Катерина и се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапуваат Жарко Цветано-
ски и Лидија Цветаноска од Прилец. 

Му престанува овластувањето на Жарко Цветанов 
ски, како директор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Лице овластено за застанување: Лидија Цветано-
ска, директор со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1739/98. 
, (22819) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
1765/98, на регистарска влошка бр. 1-1758, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма на Претпри-
јатието за трговија на големо и мало увоз-извоз тран-

• спорт и шпедиција и угостителство „ЏИЛИ-ТРАНС" 
п«о. ул. „Борка Лопач" 19, Прилеп. 

Новата фирма гласи: Претпријатие за трговија на' 
големо и мало, увоз-извоз, транспорт и шпедиција и 
угостителство „ВАРОШ-ПРОМЕТ" п.о. Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1765/98. 
(22820) 

Основниот суд во Битолаг со решението Срег. бр. 
1738/98, на регистарска влошка бр. 1-7513, го запиша 
во судскиот регистар пристапувањето на основач на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
увоз-извоз „РИ•ВЕНИ" п.о. ул. „Ѓорче Петров" бр. 
4, Прилеп. 

Во претпријатието пристапува Никола Ацески од 
Прилеп. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1738/98. 
(22821) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. 
Згф.бр.6/98 од 4.12.1998 година, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша 
«ледното: 

Се 'запишува под реден бр.6 за 1998 година, 
'*Здружение на Градска организација на глуви 
наглуви" - Прилеп, основано заради залагање за 
откривање на глуви и наглуви лица, нивна реха-
билитација, образование, вработување, организирање 
културно забавни активности, афирмација на јазикот 
со знаци, нивно информирање, соработка со сите , 
хуманитарни организации, покренување иницијативи 

за нивна поквалитетна заштита, развој на спортот 
помеѓу нив и соработка со други здруженија и сојузи. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на 
ул."Стеван Апостолски" бб. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24134) 

Основниот суд во Прилеп, со решението 
Рег.Згф.бр. 11/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот 
ка здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се запишува под реден бр. 11 за 1998 година, упис и 
усогласување на актите на здружението на граѓани со 

назив: "Сојуз на инвалиди на трудот на РМ -
Здружение на инвалиди на трудот" - Прилеп, основано 
Заради залагање и следење на • целокупната 
Проблематика со квалификација, доквалификација, 
рехабилитација, вработување и интеграција на 
инвалидите на трудот во општината; соработка со 
носителите за нивна општествена заштита , соработка 
со Синдикатот, грижа за подобрување на нивната 
материјална положба, развивање форми на ре-
Креација, одмор и културно забавна и спортска 
активност и сл. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на 
ул. "Стеван Апостолски" бб. 

Од Основниот суд во Прилеп. - (24135) 

Основниот суд во Прилеп, со решението 
Рег.Згф.бр.9/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот, на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: : 

Се запишува под, реден бр.9 за 1998 година, 
Здружение на граѓани со назив "Планинарско 
спортско друштво "Козјак"-Прилеп со седиште во 
Прилеп на ул."Сотка Ѓорѓиоски " бр.5. 

Здружението ќе се залага за што поголема 
афирмација на планинарскиот спорт, за заживување 
на спортско рекреативните дејности,спелеологија -
пќштерништво, алпинизам, соработка со други 
планинарски друштва, клубови и организации во 
Светот и мотивација на членовите во постигнување на 
Врвни резултати од сите области на планинарската 
дејност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24222) 

Основниот суд во Прилеп, со решението 
Рег..Згф.бр. 10/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот 

На здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се .запишува под ред. бр. 10 за 1908 година, 
основањето на здружение на граѓани под име: "Сојуз 
на студенти при Економски факултет" - Прилеп. 
Истото е основано заради регулирање на барањата и 
потребите на студентите, партиципација во работата 
на Сојузот на студентите при Универзитетот "Свети 
Климент - Охридски" - Битола, наставно научниот 
совет, Советот во проширен состав и комисиите на 
Економскиот факултет Прилеп, и во телата на 
Ректоратот при Универзитетот, квалитетни промени 
во воспитно образовниот процес, подобрување на 
студентскиот развој, спроведување на заеднички 
активности, р а з в и в а е и задоволување на културните 
потреби на студентите и слично. 

•Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп -
зграда на "Економски факултет" на ул. "Ѓорче 
Петров" бб. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24221) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, со решението Ш 
Рег. бр. 12/98 од 26.11.1998 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

I..Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на инвалидите 
на трудот и корисниците на инвалидска пензија на 
општината Гази Баба, со седиште во Скопје, на 
бул."Едвард Кардељ" барака 3 соба бр.48. 

II. Дејноста на здружението на инвалидите на трудот 
и корисниците на инвалидска пензија на општина на 
Гази Баба е од општествено хуманитарен карактер во 
областа на правата на инвалидите на трудот и кори-
сниците на инвалидска пензија на Општина Гази Баба. 

III. Подрачјето на дејноста на здружението е на 
територијата на општина Гази Баба. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје. (24317) 

Основниот суд во Охрид, со решението Рег. 
Згф.бр.9/98 од 07.12.1998 година, во Регистарот на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша^ 
следното: 

Се запишува во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.9/98 од 
г. 12.1998 година, Боксерскиот клуб "Охрид" - Охрид. 
Здружението има за цел развиток и унапредување на, 
боксерскиот фонд врз принципите на аматеризам и 
масовност со организирање и спроведување на систем 
на натпревари и грижа за унапредување на стручната 
работа и усовршување на стручни кадри на 
територијата на општината Охрид. 

Седиштето на здружението е на ул." Прва 
Македонска ударна бригада" бб, во, Охрид. 

Овластени лица кои го претставуваат и 
застапуваат здружението се претседателот Љупчо 
Спасески и членот на Управниот одбор Љупчо 
Малкоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (24349) 

Основниот суд во Охрид , со решението 
Рег.Згф.бр 11/98 година, од оЗ. 12.1998 година, во 
Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го 
запиша следното: 

Се запишува во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации со решението Ре'г.Згф.бр.11/98 од 
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63.12.1998 година. Здружение• на граѓани со дијабетис 
на Општана Охрид. Здружението има за цел 
остварување заедничка грижа за подобрување на 

'здравствената состојба на граѓаните со дијабетис, 
информирање за новите болни од дијабетис кај 
надлежните институции. 

Седиштето на здружението е во зграда на Црвен 
Крст на ул."Димитар Влахов" бр.52 Охрид. 

Лица овластени за застапување на здружението се 
Мирјана Волканоска и Ранко Максимоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (24350) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
^72/98 од 30.Х1.1998 година над Трговското претпри-
јатие "Ели-Пром", с. Трновци, општина - Битола со 
жиро сметка при ЗПП - Филијала Битола, бр. 40300-
•601-85978 и со дејност трговија на мало, отвори 
.стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 
^ Од Основниот суд во Битола. , (23502) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
; 276/98 од 1.ХП.1998. година над Студентската задруга 
"Академик" - Битола, ул. "Студентска" бр, 2 со жиро 
сметка 40300-678-9438 при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

5 Од Основниот суд во Битола. (23503) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
281/98 од 24.Х1.1998 година над Приватното претпри-
јатие "Чоче-Пром" - Битола, ул. "Караџова" бр. 36, со 

дејност трговија на мало со текстил, со жиро сметка 
40300-601-77410 при ЗПП - Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23505) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
271/98 од 1.ХП.1998 година над ПП "Бишалеви" од 
Битола, ул. "Карловачка" бб, со дејност трговија на 
мало, со жиро сметка 40300-601-47639 при ЗПП -
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. , (23506) 
Основниот суд во Охрид, со решението, 

чРег.Зфг.бр.6/98 од 04.12.1998 година, во Регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: ' 

Се запишува во регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр. 6/98 
година од 04.12.1998 година Здружение на трудови 
инвалиди "Охрид" - Охрид. Здружението има за цел за 
заштита на правата на инвалидите на трудот во 
Општината Охрид. 

Седиштето на здружението е на ул."Јане Сан-
дански" бр. 173 во Охрид. 
" Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Грозданоски Димче. 

Од Основниот суд во Охрид. (24351) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.296/96 од 10.ЕХ.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало "Кооп експорт" -
Скопје,ул."Орце Николов" бр. 164, со жиро сметк§ бр. 
40120-601-37828. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
исбрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд• 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23473)" 

Основниот суд во. Битола со решението Ст.бр. 
303/98 над ПП "Перан Дима" од Битола, ул. *Тошо 
Даскало" бр. 4-а, со дејност трговија на мало, со жиро 
сметка 40300-601-78828, се отвора стечајна постапка, 
но не се спроведе и се заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23507) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 419/97 од 28.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Дорис" од 
Тетово, ул. "Д.Г. Кара" бр. 27. 

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

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

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

Рочиште за испитување на припиените побарувања 
се закажува на 29.ХП.1998 година, 10,15 часот,соба 
број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (23508) 

• Основниот суд во Битола, ф решението Ст.бр. 
297/98 од 30.Х1Л998 година над ПП "Пепи и Марина" 
од Битола, ул. "Мукос" бр. 128, дејност трговија, со 

; жиро сметка 40300-601-17725 при ЗПП - Битола, отво-
**ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23504) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
21/$в од 20.Х1.ј1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Шема Комерц", ул. "Страшо Пиџџур" бр. 17, Кава-
дарци; со решението Ст.бр. 324/96 од 25.Х1.1998 година 
се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник "РДЦ Компани" од с. Росоман, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 12, со решението Ст.бр. 122/96 од 
17.Х1.1998 година се заклучува стечајната постапка 
над стечајниот должник ПП "Кавадаречка Трговија" 
од Кавадарци, ул. "Крсте Мисирков" бр. 5. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (23509) 

Основниот, суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 15/97 од 30.Х1.1998 година констатира 
дека програмата за финансиска и сопственичка транс-
формација на АД "Македонија" - Неготино, донесена 
од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 
30.Х1.1998 година од доверителите чии побарувања 
изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на 
сите доверители, според која програма АД "Маке-
донија" - Неготино се организира во Акционерско 
друштво, а побарувањата на доверителите на износ од 
11.609.008,00 денари се трансформираат во траен влог, 
побарувањата од 6.290.795,00 денари, 732,794,68 УСД, 
1.511.425,88 Д Е М и 610.553,05 Е К И се р е п р о -
грамираат, а побарувањата на износ од 41.051.902,00 
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денари ќе се намират најкасно до 31.ХОЛ999 година со 
грејс гГериод од 6 месеци. 

Се одобрува програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација на АД "Македо-
нија" - Неготино поднесена од Управниот одбор. 

Мерките во програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација на АД "Македо-
нија" - Неготино имаат правно дејствие, према сите 
доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (23 510) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 243/98 од' 
27.ХЛ998 година е отворена стечајната постапка над 
ПТП "Христи" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 

, дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (23 511) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 168/96:~од 27.Х1.1998 година, е отворена 
постапка за присилно порамнување помеѓу стечајниот 
должник АД "Шампињони" - Кочани . и неговите 
доверители, под следните услови: 

Стечајниот должник АД "Шампињони" - Кочани, 
се обврзува да ги исплати побарувањата т*а довери-
телите во висина од 100% во минимален износ, во рок 
од 3 (три) години, сметано од денот на. заклучувањето 
на присилното порамнување. 

Исплатата ќе се врши во пари, стока или прене-
сување на права во шеина на утврдените побарувања 
на доверителите, или•на друг начин по договорот со 
странките. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" да ги пријават двоите побарувања до советот 
за порамнување и се произнесат по предлогот за при-
силно порамнување. 

Се закажува рочиште за склучување на присил-
ното порамнување со доверителите на стечајниот 
должник и гласање по предлогот за присилно порам-
нување на деи 19.1.1999 година, во 11 часот во сала бр. 
1 во Основниот суд во Кочани. 

Управник . на присилното порамнување е 
стечајниот управник Фиданчо Цветанов дипл.екк. од 
Кочани. 

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 
ден 27.Х1.1998 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (23513) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 155/97 од 16.У1.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за трговија и угостителство "Бобо-Ком-
пани" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул."Ѓорѓи Капчев" 
бр.55 и број на жиро сметка 40100-601-149060. 

По правосилноста на ова решение, стечајниот 
долж•ник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (23516) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
301/98 од 2.ХП.1998 година над ПП за производство, 
услуги и трговија на големо и мало "Мани Ленд и 
Компани" увоз-извоз, Битола, ул."Охридска" бр. 76 со 
жиро сметка бр. 40300-601-51703 при ЗПП Филијала -
Битола со дејност книговодствени услугиве отвора 
стечајна постапка, не се спроведе и се заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23532) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нијата подолу наведени заклучена е стечајната по-
стапка спрема следните стечајни должници: со реше-
нието Ст.бр. 261/97 од 24.Х1.1998 година спрема ПЦУ 
"Вента ком" од с/ Мала Речица; со решението Ст.бр. 

^331/97 од 25.Х1.1998 година спрема ПТП "Елита -
Инекс" од Тетово; со решението Ст.бр. 274/97 од 
25.XII998 година, спрема ПТП "БЕ-Импекс" од Те-
тово; со решението Ст.бр. 260/97 од 25.Х1.1998 година, 
спрема ПГУТП "Пирамида" од с. Камењане и со 
решението Ст.бр.417/97 од 24.Х1.1998 година спрема 
11111 "Адем Комерц" од с. Голема Речица. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (23533) 

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.119/98 од 30.Х1.1998 година, заклуче-
на е стечајната постапка над должникот ППТ "Макс 
Комерц" експорт-импорт - Скопје, ул."Алекса Дун-
диќ" бр.103 и жиро сметка бр.40100-601-185550. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23844) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
304/98 од 03.ХЏ.1998 година над ПП "Гоце Билдинг" од 
с. Кравари,ул."Спасе Ристески" брт. 18 со дејност 
трговија на големо и мало увоз-извоз, со жиро сметка 
бр. 40300-601-50566 при ЗПП Филијала - Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (24000) 

. Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
64/98 од 20.Х1.1998 година отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за трговија и увоз-
извоз "Шехер-адо" с.Лажани, Прилеп, П•О., с. Лажани 
и жиро сметка бр. 41100-601-20145. Стечајната по-
стапка према должникот не се спроведува, но се 
заклучува согласно чл.64, ст.1 од Законот за стечај. 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
13/98 од 9.1Х.1998 година ја заклучи стечајната по-
стапка према должникот ПП "Врбјани Тале Промет" -
Прилеп отворена со решение Ст.бр. 13/98 од 5.УЛ998 
година. Стечајната постапка е заклучена согласно 
чл.88, ст.2 од ЗППСЛ. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24001) 

Основниот суд во• Струга, со решението Ст.бр. 
283/98 од 29.Х1998 година, објавува дека отвори сте-
чајна постапка према ДОО "Струга-Проект" од Стру-
га, со жиро сметка 41020-601*4858. 
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За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, 
судија во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Милевски Злате од 
Струга, ул."Пролетерски бригади" зграда на ЗПЦ, бб. , 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.1.1999 година, во 10,00 часот,во 
Основниот суд во Струга. 

Огласоте истакнат на Огласната табла на Основ-
ниот суд во Струга на ден 03.XII.1998 година. 

Од Основниот суд во Струга, (24002) -

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
ниетоТ>г.бр.375/98 од 26.Х1.1998 година се определени 
мерки за обезбедување над должникот ПП "БЛ -
Компани" од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.29/19 и 
жиро сметка 41500-601-9721 и е именуван привремен 
стечаен управник, лицето Глигур Симоски, 
дипломиран економист од Тетово, ул."Благоја Тоска 
бр. 222. 

Одредено е дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привре-
мениот стечаен управник. 

Привремениот стечаен управник се задолжува да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да 
продолжи со водење III претпријатието се до 
донесување одлука за отбдра&6 на стечајна постапка 
и да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката; 

Се забранува одредување или спроведување на 
присилно извршување против должникот. 

Определените мерки за обезбедување ќе ги забе-
лежи регистарскиот суд Скопје I - Скопје и извр-
шното одделение на Основниот суд во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (24003) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.88/98 оД 4.У.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТУП **Багдад - Текс-
АГ" од с. Непроштено. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, 
судија г!ри овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. 
Горно Седларце. ' , 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. *Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. -1 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.1.1999 година, во 9,30 часот,соба број1 

7/1 во овој суд. 
~ Од Основниот суд во Тетово. (24004) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.389/97 од 29.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППУТ "Вешала 

' Комерц" од с. Вешала. 
За,стечаен судија е одреден Никола Ристоски, су-

дија при овој суд. 

3& стечаен управник е одреден Азис Селами од с. 
Горно Седларце. 

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

' долговите према стечајниот должник без одлагање. 
Рочиште за испитување на пријавените побарувања 

се закажува на З.П.1999 година, во 9,30 часот,соба број < 
7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (24005) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр.8/98 од 9ЛУ.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Круна Трејд" 
од с. Лопате, Куманово. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовс::а, 
судија при овој суд. 

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 7.VII.1998 година, во 9 часот,соба број 
17/Ш во овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (24081) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2299/97 од 8.IV.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Цаци 
Комерц" од Скопје> с. Ракотинци. 

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

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје, ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15,телефон 626-049. ' 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања, 
се закажува на 27.ХП.1998 година, во 9,35 часот, во. 
барка 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (24110) 

Основниот суд во Гевгелија,објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 164/98 од 19.УШ.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГП "Обнова“ од 
Гевгелија, ул. "М.Тито" бр. 124, со жиро сметка 41610-
601-523. 

За стечаен судија е одреден Елена Макаровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Павлов Митко од 
Гевгелија, ул."Коле Неделковски" бр.30, телефон 034-
89-110. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања на адреса на стечај-
ниот управник во рок од 20 дена по објавувањето на 
огласот во **Службен весник на РМ". 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
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како и разлачни права на недвижности на должникот 
Што не се запишани во јавните книги и разлачни права 
што се запишани во јавните книги, да ги пријават 

' своите права на адреса на стечајниот управ•ник во рок 
од 15 дена од објавувањето на стечајната постапка. 

Се повикуваат должниците на стечајниот должник 
своите обврски кон стечајниот должник да не ги 
исполнуваат директно на стечајниот должник, туку на 
стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за собирот на доверителите и 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
* испитно рочиште на 18.1.1999 година, во 9 часот, во 
сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (24120) 

; Со решението Ст.бр.618/96 од 02.ХП.1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТППС 
"Тргоекспрес" - Струмица, ул^Братство Единство, бр. 
47/10 со број на жиро сметка 41300-601-5988 која се 
води при ЗПП Филијала - Струмица, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот, ТППС 
"Тргоекспрес" - Струмица, и стечајната постапка се 
заклучува. 

Со решението 10/98 од 2.ХП.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Анела" -
Струмица, ул."Браќа Миладинови" бр, 22, Струмица 
со број на жиро сметка 41300-601-26705, која се води 
при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се 
спроведува поради немање, имот на должникот, и 
стечајната постапка над должникот ТП "Анела" -
Струмица, се заклучува. 

Доверителите горенаведените решенија можат да 
ти напаѓаат во рок од 15 дена, сметано од објавува-
њето на истите во "Службен весник на РМ", со жалба, 
преку насловниот до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на горенаведените решенија, 
должниците да се бришат од регистарот на претпри-
јатијата. 

Горенаведените решенија се објавени на огла-
сната табла на судот на ден 2.ХП.1998 година. 

Од Основниот суд во Струмица. (24136) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.777/98 од 4.М.1998 година отворена е 
стечајна постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за производство, трговија на големо и мало 
**Лема" експорт-импорт Ц.О. - Скопје, ул. "Владимир 
Комаров" бр.25/3-14 со жиро сметка 40100-601-225407. 

Стечајната постапка не се спроведува. .. 
' Се заклучува стечајната постапка над должникот 

.Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало "Лема" експорт-импорт Ц.О., Скопје, ул. "Вла-
димир Комаров" бр. 25/3-14 со жиро сметка 40100-601-
225407. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од регистарот на претпријатие при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (24322) 

Во огласот за стечајна постапка на ППУТ "Марјан 
комерц" од Валандово, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 49 од 7 октомври 1998 година, на страна 2581, 
Во првиот и последниот ред наместо зборовите ^Ос-
новниот суд во Гостивар" треба да стои: "Основниот 
Суд во Гевгелија". 

ЛИКВИДАЦИИ 
/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ' 
решението Л.бр.253/97 од 23ЛП. 1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка на должникот ПП 
"Бреза" - Скопје, ул."Ѓуро Салај" бр. 31, жиро сметка 
40120-601-40409. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24326) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Л.брД75/98 од 29.Х.1998 година се заклу-
чува ликвидационата постапка над Претпријатието за 
производство и промет на големо "Домем" од Скопје, 
ул."Петко Јанчевски" бр. 28-Б од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-39544. 

По правосилноста на решението, ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претприја-
тијата.. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (23468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 149/98 од 1.ХП.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Ардијан" д.о.о, експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Дижонска" бр.9 со жиро сметка 40100-601-223470. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-754. 

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. (23442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 160/98 од 1.ХП.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над 'Претпријатие 
за производство,транспорт, градежни услуги и трго-
вија на големо и мало "ЕР-КОМ-Ј" д.о.о. од Скопје, 
ул. "Бајрам Паша Орта Махале Ај" бр. 17/3 со жиро 
сметка 40100-601-282014. 

За ликвидационен управник се определува Заков-
ски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54; телефон 
741-545. 

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. (23479) 
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, Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
рршението Ј1.бр. 141/98 од 27.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие "ХАС" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "7 Јули" 
бр.З-а, со жиро сметка 40100-601-397343. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Ѓурчиновски од Скопје, "Љуба Петровиќ" бр.8, 
телефон 617-547. 
1 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
др Ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рбк 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 суд1 Скопје I - Скопје. (23481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 150/98 од 1.ХП.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт и трговија 
"Лакавица" д.о.о. од Скопје,- ул. "АВНОЈ" бр. 72/41 со 
жиро сметка 40100-601-331106. 

! За ликвидационен управник ср определува Драган 
Величевски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објЅавувањето 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. (23512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 16/98 од 21.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на 
големо и мало "Мајер" ц.о. од Куманово, с. Слупчане 
со жиро сметка 40900-601-4106. 
I За ликвидационен управник се определува Бајрами 
Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" 
бр.52/3, телефон (0901) 411-312 и 413-464. 
> 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. 
к( Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 181/98 од 8.ХП.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 

Услужно трговско производно претпријатие "НИЛ" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Бојмија" бр.6/1-24 со 
жиро сметка 40100-601-295633. 

За ликвидациона управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје; ул. "АВНОЈ" бр.68/4, телефон 
454-808. 

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. (24114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр.Д65/98 од 8.ХП.1998 година, отворена 
е постапка* за редовна ликвидација над должникот 
Трговско претпријатие за трговија на големо и мало 
"Дисконт Иве" од Скопје, ул. *Томе Арсовски" бр.49, 
лок. 13 со жиро сметка 40100-601-405227. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/4, телефон 
454-80$. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р.М" 
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 долг*>-
овите 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. (24115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со. 
решението Л.бр. 44/98 од 23;1Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за занаетчиство, трговија на големо и 
мало "Шац Комерц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Арсо Мицков" бр.30, со жиро сметка 40120-601-
170Ј50. 

За ликвидационен управник се определува Драган . 
Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-754. 

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. (24129) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 155/98 од 1.ХП.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 

А 
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Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Сума-Ексим" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "7-
ми Јули" бр. 67 со жиро сметка 40100-601-332573. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр.3/38, 
теле•фон 344-278. 

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. (24206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 144/98 од 25.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство "ЛАГ" д.о.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "Антон Панов" бр. 61-6 со жиро 
сметка 40100-697-18124. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр.3/38, 
телефон 344-278. 

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. (24209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 78/98 од 17.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за транспорт и трговија "Рапид" ц.о. 
уЗоз-изБоз од Куманово, ул. "Плоштад Нова Македо-
нија" бр. 24, со жиро сметка 40900-601-6249. 

За ликвидационен управник се определува Пет-
ринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани"бр.98, 
телефон 31-654. 

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 денара најдоцна во рок оД 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 71/98 од З.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот РО 
"Семос - Информатика" д.о.о. од Скопје, ул. "Благоја 
Стефановски" бб, со жиро сметка 40100-601-227779. 

За ликвидационен упр>авник се определува Ванчев 
Томе од Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр.91/13. ! 

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 с$ 
докази, а најдоцна Во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвид адија, во <рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот н$ 
последното објавување. ѕ, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24290,), 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 103/98 од 2.Х1.1998 година, отворена е> 
постапка за редовна ликвидација над должников 
Претпријатие за производство, проектирање и трго-
вија "Огтом" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Јане Сандански" ЦМЗ бр. Б-1 локал 10 со жиро 
сметка 40100-601-339627. « 

За ликвидационен управник се определува Огњас̂  
носка Виолета од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/13, теле-
фон 454-779. 

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 о$ 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24292) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со; 
решението Л.бри 108/98 од 16.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за трговија и инженеринг "Никола Код 
мерц" увоз-извоз Д.О.О. од Скопје, ул. "Франц Масеs-
нел" бр. 2-а со жиро сметка 40120-601-203768. 

За ликвидационен управник се определува Заков-
ски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54, телефон 
741-545. • 

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 долгов 
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. (24293) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 74/98 од 6.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот! 

Претпријатие за производство промет и услуги "Мем-
са-5" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал : 

Тито" бр. 16 со жиро сметка 401(10•-601-254675. 
За ликвидационен управник се определува Пет-



ровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр.23, телефон 
439-653. 

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. (24299) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се врши размена на земјоделско земјиште - нива 

построена на КП број 1079/1, план 12, скица 8, место 
викано Горни Топлик, култура нива, класа 3, повр-
шина 1334 метри квадратни, и КП 1079/1, план 12, 
скица 8, место викано Горни Топлик, култура нива, 
класа 4, површина 1789 метри квадратни, и двете во 
К.О. Кадино, сопственост на Ристовски Владе од Ма-
рино, со земјоделско земјиште - нива построена на КП 
број 828, план 12, скица 5, место викано Бостаниште, 
култура нива, класа 4, во површина од 2950 метри 
квадратни во КО Кадино, а сопственост на Жигиќ 
Бујадин од Кадино. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште .граничи со земји-
штето што се продава вр рок од 30 дена од денот на 
рбјавувањето 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. . (23432) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 6953 на 
место викано "Деребој", нива, 2 класа со површина од 
3881 метри квадратни, на КО Тетово,, опишано по 
ПЛ.бр.5070, сопственост на Беадини Рамадан од с. 
Шипковица-Тетово, за цена од 380.000,00 денари. 

Се повикуваат . заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето игѓо 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. 
1 Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (23482) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 1506 дел 
3 на место викано "Калник", нива, 5 класа, со 
површина од 400 метри квадратни, на КО-Г.Палчиш-
те, опишано по ПЛ.бр.41, сопственост на Елмази 
Рамадан од с. Г. Палчиште-Тетово, за цена од 
32.000,00 денари. 

Ре 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 Наџи Зеќири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (23483) 

Се продава земјоделско земјиигге-нива построена 
на КП број 127/2, план 15, место викано Долни лак, 
класа 4, со површина од 3.750 метри квадратни, во К О 
Галате, сопственост на Беџети Беџет Абдул баки, 
Топлица, за цена од 300.000,00 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 Весна, Василеска, ул."Брака Гиноски" бб 
во Гостивар. (23484) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 13/75 и 16/5, место викано Глогој и Шарена 
вода, класа 4, со површина од 2.310 метри квадратни 
во КО Беловиште, сопственост на Авмети Ваитов 
Веџи, с. Лакавица, за цена од 231.000,00 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 понудат 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул."Браќа Гиноски" бб! 
во Гостивар. (23485) 

Се продава земјоделско земјиигге-нива построена 
на КП број 444, план 4, скица 6, место викано Ндр Јаз 
класа 1, со површина од 1.112,50 метри квадратни, до 
КО Неготино, сопственост на Адеми Шоип Алил, 
Добридол, за цена од 224.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп? 
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиг 
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 понудат 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул."Браќа Гиноски" бб 

-во Гостивар. (23486) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр, 
1488, МВ Гладно Поле, класа 6, со површина од 5814 
метри квадратни во КО Негорци, сопственост на 
Мурџев Никола од с. Негорци - Гевгелија за цена од 
30.000,00 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 Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" брт4 
во Гевгелија. (23487) 

Се продава земјоделско земјиште-пасиште на КП 
бр. 926/5,план 2, скица 9,-МВ Мрзенски Рид, класа 5, 
со површина од 400 метри квадратни во КО Мрзенци, 
сопственост на Милевски Никола. ул."Маршал Тито" 
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бр. 2 во Гевгелија за цена од 1.000 ДЕМ во денарска 
:противвредност. 

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 

ч 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 Нада Прочќова, ул."Васо Карајанов" бр.4 
во Гевгелија. (23489), 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП бр. 1312 и 1313, план и скица 11/4, заведени во ПЛ. 
265 за КО - Белица, класа 4, со површина од 110 метри 
квадратни, сопственост на Стојкоски Ацко, за купо-
продажна цена од 35.000,00 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. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават 
до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" 
бр.13, Кичево. (23490) 

Се продава парцела КП.бр.539/4 на место викано 
"Горна корија" - нива, втора класа со површина од 
,2.655 метри квадратни, опишана по ПЛ.бр.650 на КО 
Брвеница, за цена 464.700,00 денари, сопственост на 
Мирко Љубев Ристески од с. Брвеница. 

• 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 Алексанар Захариески од Тетово, ул. 
^ "ЈНА" бр.4. (23693) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП.бр. 
476, план 2, скица 6, МВ Чука, класа 3, со површина од 

,5231 метри квадратни во КО Милетково - Гевгелија, 
соп•ственост на Динев Тодор од Гевгелија за цена од 
15.000,00 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 Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 
во Гевгелија. (23987) 

Се продава недвижен имот што се наоѓа на КП.бр. 
. 327 во КО Љубаништа, на место викано Рајца, овошна 
градина со површина од 320 метри квадратни, за 
купопродажната цена од 60.000,00 денари. 

Лицата кои имаат првенствено право на купопро-
дажба, доколку се. заинтересирани за купување на 
недвижноста за наведената цена можат да се јават во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

Изјавата за користење на првенствено право да се 
достави во писмена форма до нотарот Момана Ива-
носка, ул/*Македонски просветители" бр. 8 во Охрид. 

(23988) 

,Се продава земјоделско ~земјиште КП.број 258 на 
место викано "Скопски пат", нива, 4 класа со повр-
шина од 2021 метри квадратни и КП.бр.259 на место 
викано "Скопски пат", нива, 4 класа со површина од 
3222 метри квадратни на КО Г.Седларце, опишано по 
ПЛ.бр.264, сопственост на Мустафи Сулејман од с. 
Синичане - Тетово, за цена од 420.000,00 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 достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. ' (23989) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 1046, план 3, скица 17, место викано "Дара-
динак", класа 6, со површина од 7.636 метри квад-
ратни, во КО Ниќуштак, сопственост на Џемаили 
Емина Јусуф, за цена од 50.000,00 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 Ѓеоргиев'Драган, ул."11 Октомври" бр. 1-а 
во Куманово. (23991) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 4 класа, 
построена на КП бр. 2970, КО Кучевиште, место 
викано "Грамада", во површина од 828 метри 
квадратни; нива 4 класа на КП бр.3000 КО Куче-
виште, место викано "Грамада", во површина од 790 
метри квадратни според поседовен лист бр.739 од 
25.Х1.1998 година, со вкупна површина од 1618 метри 
квадратни, по цена од 110,00 денари по еден метар 
квадратен, двете сопственост на Вељковиќ Анѓелко 
од с. Кучевиигге - Скопско, лична карта рег.бр. 
961623, издадена од ГУВР - Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и сопствениците на граничните парцели да 
го искористат предимственото право на купување, 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште во 
рок од 30 дена од денот од објавувањето на Овој оглас, 

да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во Спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Ланчевска, општина•Чаир, Скопје. 

(23790) 

Се врши продажба на нива од 5 класа, со површи-
на од 481 метар квадратен, што се наоѓа на КП 770/5, 

, план 3, скица 8 во место викано "Вириште" на КО 
Орешани, сопственост на Кирил Доревски од Скопје. 

Се повикуваат сопственициите, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-



бен весник на РМ" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул."Иван 
Козаров" бр.24 лок.23 ( ДТЦ "Стара рампа"). (23475) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 285, место викано "Рамниште" со повр-
шина од 955 метри квадратни; во КО - Старо Наго-
ричане, сопственост на сосопствениците Јовица Фили-
>повски,Десанка Филиповска, Ленче Атанасовски, Гор-
дана Филиповска, сите од с. Челопек, за цена од 
29.650,00 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 пр*авото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (24223) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 645, место викано, "Присој", класа 4, со 
површина од 3656 метри квадратни, во КО с. Ро-
мановце сопственост на Имери Имер,^ за цена од 
50.000,00 денари, и нива на КП број 645 место викано 
"Присој" култура нива, класа 5, со површина од 2000, 
метри квадратни за цена од 30.000,00 денари, двете 
заведени во поседовен лист бр. 590 за КО - с. Рома-
новце, сопственост на Имери Имер од с. Черкези -
Куманово. 

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 Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (24224) 

Се продава земјоделско земјиигге-нива построена 
на КП број 644, место викано "Приши", класа 4, со 
површина од 4000 метри квадратни во КО Романовце, 
за цена од 50.000,00 денари, и нива КП број 644, на 
место викано "Присои", класа бр. 5 со површина од 
2289 метри квадратни, за цена од 40.000,00 денари, 
сопственост на Јовановски Петре од с. Романовце, 
Куманово, двете заведени во поседовен лист 220 за 
КО Романовце. 

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 прифаќањена понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (24225) 

Се разменува земјоделско земјиште построено на 
КП број 170/2, план број 5, скица број 13, место 
викано "Буча", нива класа 4, со вкупна површина од 
2486 метри квадратни, во КО Јегуновце - Тетово, 
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сопственост на Тофиловдки Јагодин Велко од Јегу-
новце, за 3/7 (три идеални седмици) од земјоделско 
земјиигге-нива построено на КП број 660/1, план број 
6, скица број 18, место викано "Селиигге", класа 3, со 
површина од 3873 метри квадратни, во КО Јегуновце, 
Тетово, сопственост на Тофиловски Фоне Лазар од 
Јегуновце. 

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 Тодор Бошковски,ул."ЈНА" број 61, 
Тетово. , (242226) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива, построена 
на КП број 420/58, план 6, скица 9, место викано "Црк-
виште", класа 3, со површина од 290 метри квадратни, 
во КО Вучидол, Сопственост на Ангелоски Бранко, 
ул."42" број 15, населба Кисела Јабука, за вкупна цена 
од 210.000,00 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 Елизабета Стансевиќ-Ѓокиќ, ул. "Парти-
зански одреди" бр. 101, општина Карпош-Скопје. 

(24283) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати под назив: "П Т П "Жепром"-ц.о. с. Желино 
Тетово увоз извоз на големо и мало". (24435) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Ансамбал 
за народни песни и ора ,!Скопје"од Скопје". (24158) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво со 
ограничена одговорност за контрола на квалитет и 
квантитет на стоката "Котонтест" д. о. о. Скопје". 
' Правоаголен печат под назив: "Продавница за бои и 

лакови "Колор Тони" Кевсер Исени ул. Антон Попов 
бб,Скопје". (24319) 
Тркалезен печат под назив: "Аптека "Дувлис" при-

ватна здравствена организација "Дувлис" Куманово". 
Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско 

претпријатие "Минас - пром" Скогде д.о.о. увоз извоз". 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.542275/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Исак Бериша, ул. "Алпи" бр.75,Скопје. (24211) 

Пасош бр.0516536, издаден од УВР - Гостивар на име 
Рамадани Вердија, с. Скудриње,Гостивар. (24228) 

Пасош бр.0236932/94, издаден од УВР - Кичево на 
име Џабири Арбер, с. Грешница,Кичево. (2428^) 

Пасош бр.0568737, издаден од УВР - Велес на име 
Демировски Рамадан, ул."Богдан Каракостев" бр. 199, 
Велес. (24288) 

Пасош бр. 1133795, издаден од УВР - Велес на име 
Перјан Демировска, ул."Богдан Каракостев" бр. 199, 
Велес. (24289) 

Пасош бр. 1032495/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Мира Ристовска, с. Кадино, ул."9" бр.54,Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА >р. 3204-Бр. 60 
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Пасош бр.ОЗ 14070/94,издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Ѓорѓиевски Цветко,ул."Крушевска^.6, 
Крива Паланка. (24294) 

Пасош бр. 149323»издаден од УВР - Велес на име 
Кадриов Асип, с. Сливник,Велес. (24295) 

Пасош бр.837435/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓиоски Христијан, ул."Социалистичка зора" бр.49, 
Скопје. (24298) 

Пасош бр.0640276,издаден од УВР - Скопје на име 
Фатмир Чилафи, с. Рашче,Скопје. (24315) 

Пасош бр.477542/94,издаден од УВР - Скопје на име 
.[ордановска Слободанка, ул. "Љ. Ивановик'бр.44/3-4, 
Скопје. . (24316) 

Пасош бр.1006693,издаден од УВР - Скопје на име 
Исмет Халил, ул. "Нов Живот" бр. 11 »Скопје. (24318) 

Пасош бр.749015/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Али Рамадани, с. Студеничани,Скопје. (24321) 

Пасош бр. 463001/94,издаден од УВР - Тетово на ице 
Демири Сулејман, с. Желино,Тетово. (24328) 

Пасош бр.283830/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Иљмија Аљим, ул. "Х.Т.Карпош" бр.2/3,Скопје. 

Пасош бр.129944/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Рамазан Јашаровски, с. Патишка Река,Скопје. (24432) 

Пасош бр.0491621/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Амет, с. Липково,Куманово. (24437) 
, Пасош бр. 0760889/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Ал>исан, с. Липково,Куманово. (24438) 

Пасош бр.0961668, издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Садретин, с. Липково,Куманово. (24439) 

Пасош бр.1091502/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Јакуп Ибраими, ул. "Ст. Пинџур" бр. 119,Тетово. 

Пасош бр.1071297/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Абдулќерим Хајрулахи, ул."М.Бафтијари"бр.1, 
Тетово. (24443) 

Пасош бр.215547/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Илјас Исмаил, ул.13 бр.12, с. Арачиновб,Скопје. 

Пасош бр. 0564529/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Глогошки Јелена, ул."С. Кавракиров" бр.12 а/2-8, 
Скопје. (24469) 

Пасош бр.790348/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Синани Синан, ул. "100" бр.27, с. Кондово,Скопје. 

Пасош бр.0329467,издаден од УВР - Скопје на име 
Белкова Габриела, ул."Ф. Прешерн" бр,106 а,Скопје. 

Пасош бр.0297289 на име Артан Цане,Дебар. (24542) 
Пасош бр.0809985 на име Иванка Шаклева, ул."4-ти 

Јули" бр.21. (24543) 
Пасош бр.753680/95,издаден од УВР - Куманово на 

име Билали Шејназе, с. Черкеско Село,Куманово. 
Пасош бр.0798340,издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Бучевски Зоран, ул."Ратко Мицев"бр.4,Крива 
Паланка. (24545) 

Пасош бр.3711^7, издаден од ОВР - Струга на име 
Мечкароски Неде, ул."Глобочичка" бр. 3,Струга. 

Пасош бр.220469/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Амети Фатим, с. ДелогожДа,Струга. (24547) 

Пасош бр.83166/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Амети Ружди, с. Делогожда,Струга. (24548) 

Пасош бр. 1130436,издаден од УВР - Струмица на 
име Голубова Лимонка, с. Старо Коњарево бр.102, 
Струмица. , (24550) 

Пасош бр.862510,издаден од ОВР - Струга на име 
Малески Негован, с. Мороишта,Струга. (24551) 

Пасош бр.218194, издаден од ОВР - Кичево на име 
Мехмедоски Наим, ул."П.Одреди"бб, Кичево. (24554) 

Чекови од бр.44247 до 44253, од тековна сметка 
бр.124966-30 издадени од Комерцијална банка АД 

Чекови бр. 18128589^18128590 и 10128591,од тековна 
сметка бр.4877-52, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Ристовска Виолета,Скопје. (24284) 

Чекови од бр.3370846 до 3370851, 3370840 и 3238445, 
од тековна сметка бр.6618-86, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Марија Здравева, 
Скопје. (24297) 

Чекови бр.3849604 и 3094115, од тековна сметка бр. 
86095-66, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Гогиев Перо,Скопје. (24305) 

Чекови од бр. 18806983 до 1880700,2 и 18604528, од 
тековна сметка бр. 35249-31, издадени од Стопанска! 
банка АД Скопје на име Спасе Трајовски,Скопје. 

Чекови од бр. 55293 до 55301, од тековна сметка 
бр.64463-16, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Магденовска Зорка, Скопје. (24330) 

Чекови од бр.396482 до 396488, од тековна сметка бр. 
102987-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Весна Маневска,Скопје. (24422) 

Чекови од бр. 2118955 до 2118961 од бр.206701$ 
2067029, 2041620, 2041621 и 1867510, од тековна сметка 
бр. 14943-95, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветковски Спасе,Скопје. (24500) 

Работна книшка издадена од Гевгелија на име Ци-
лева Весна,Скопје. (24286) 

Работна книшка на име Фера Сервет,Скопје. (24287) 
Работна книшка на име Имери Рехан,Скопје. (24296) 
Работна книшка на име Јовановски Игор,Скопје. . 
Работна книшка издадена од Високо - Б и X на име 

Томиќ Милош,Скопје. (24307) 
Работна книшка на име Дејан Поповски,Скопје. 
Работна книшка на име Ибраим Саљи,Скопје. ^ 
Работна книшка на име Огаматоски Владо,Скопје. ' 
Чековна картичка бр.647239, издадена од Комерци-

јална банка,АД Скопје на име Арсовска Анастасија, 
Скопје. (24300) 

Свидетелство за завршено средно образование, 
издадено од УСО "Панче Арсовски"- Скопје на име 
Дејан Поповски,Скопје. (24324) 

Индекс бр.*4376, издаден од Природно Математички 
Факултет на име Кондарко Ирина,Скопје. (24217) 

Диплома, издадена од Тех.учил."Наце Буѓони"-Кума-
ново на име Новевски Томислав,ул."М.Пијаде"бр.95, 
Куманово. (24549) 

Боречка споменица 41 год. бр.12-44 на име Буклески 
ТомеуСкопје. (24157У 

Даночна картичка бр.4030993127982, издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име ПТП "Минале 
- пром",Скопје. (24302) 

Даночна картичка бр.40309932363бб, издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име ПУТП 
"Актуел",Скопје. (24440) 

Решение Уп. бр.25-442,издадено од Министерство за 
стопанство Центар - Скопје на име Симоновски Злате 
и Манолев Владимир,Скопје. (24303) 

Решение бр. 11-2723»издадено .од Секретарјат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Трајче Ацевски,Скопје. 

Решение Уп. бр/25-4616, издадено од Министерство 
за стопанство Центар - Скопје на име Шабани Му-
хамед, Скопје. (24331) 

Решение бр.25-1237, издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Центар - Скопје на име Поприозов 
Зоран,Скопје. " (24434) 

Решение Уп бр. 12-2322,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје• на име Филиповски Гога» 
Скопје. (24436) 

Избирачка легитимација бр.1067524-3-01-01 на име 
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Избирачка легитимација бр.ОЗ885623-01-01 на име 
Ајше Исмајилова,ул."Митко Беќарски" бр. 22,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 1067631-2-01-01 на име 
Демиров Јашар, ул."Б.Каракостов" бр. 105,Велес. 

Избирачка легитимација бр.03891895-01-01 на име 
Саније Ибова, ул."Славчо Стојменов"брЛ78, Кочани. 

Избирачка легитимација бр.1067330-5-01-01 на име 
Асанов Џавит, ул."Б.Каракостев" бр.155,Велес.(22132) 

Избирачка легитимација бр. 03893014-01-01 на име 
Демитринка Данилова, ул."Славчо Сгојменов"бр.20, 
Кочани. (22133) 

Избирачка легитимација бр.03903117-01-01 на име 
Фериде Љатифова, ул."Сгамен Манов"бр. 13,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03889513-01-01 на име 
Неџо Мемедов ул."Митко Беќарскр"бр.122,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.1Об740§-3-О1-О1 на име 
Асанов Адалет, ул."Б.Каракостев" бр,155,Велес. 

Избирачка легитимација бр. 1067463-8-01-01 на име 
асанов Ремзи,ул."Б.Каракостев" бр.155,Велес. (22137) 

Избирачка легитимација бр.1062872-5-01-01 на име 
Амабарков Јован, ул."В.Циривири" бр.бЗ-а, Велес. 

Избирачка легитимација бр.03905373-01-01 на име 
Алиов Рамадан, ул."Сгамен Манов" бр. 137,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03893286-01-01 на име 
Ведат Мачев, ул."Славко Сгојменов" бр.78,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 1068356-4-01-01 на име 
Кариманов Рамадан,ул/Танчо Хаџи Панзов"бр.41, Ве-
лес. ^ (2214П 

Избирачка легитимација бр.03897800-01-01 на име 
Улиси Адемов, ул."Славчо Стојменов" бр. 39,Кочани. 

Избирачка легитимација брЛ0б8036-А-01-01 на име 
Фејзо Ерхан, ул.*Т.Хаџи Панзов" бр.43»Велес. (22143) 
1 Избирачка легитимација ф.03893278-01-01 на име 
Зумрут Адемова ул."Славчо Сг6јмен0в"бр. 39,Кочани. 

Избирачка легитимација брЛ)3 804647-01-01 на име 
СадберДемирова,ул."СлавчоСгојменов"брЛ00,Кочани 

Избирачка легитимација бр.1068192-8-01-01 на име 
Фејзо Аки, ул."Г.Хаџи Панзов" бр.43^Велес. (22146) 
Избирачка легитимација бр.03896790-01-01 на име 

Гулијаша Исмајилова,ул."Славчо Сгојменов"бр.36,Ко-
чани. — (22147) 

Избирачка легитимација бр .1067150^7-01-01 на име 
Рахманова Асикан, ул."Р.Иванова" бр.123»Велес. 

Избирачка легитимација бр.1067637-1-01-01 на име 
Ибраимов Ерџан, ул."Б.Каракостов" бр. 144,Велес.. 

Избирачка легитимација бр. 03889238-01-01 на име 
Рашидова Севглулан, ул."Митко Беќарски" »Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 1068081-8-01-01 на име 
Мемедов Алдуран,ул."Б.Каракостов" бр.ЗЗ,Велес. 

Избирачка легитимација на име Исмаилова Сакина, 
ул. "Родна Ивева" бр.49,Велес. (22152) 

Избирачка легитимација бр. 1066802-6-01-01 на име 
РахманОв Музафер, ул."?одна Ивева" бр. 123,Велес. 

Избирачка легитимација бр.1067165-5-01-01 на име 
Рахманова Мижареф,ул. "Родна Ивева" бр. 123,Велес. 

Избирачка легитимација бр. 106688-2-01-01 на име 
Усиимов Демир,ул."Родан Ивева" бр.49,Велес. (22155) 

Избирачка легитимација бр.1063641-8-01-01 на име 
Дестанова Бинас, ул."Јордан Дурнов" бр.24,Велес. 
Избирачка легитимација брЛ063018-5-01-01 на име 

Дестанов Ненад, ул."Јордан Дурнов" бр. 28,Велес. 
Избирачка легитимација брЛОб9105-5-01-01 на име 

Рустемова Ајхан,ул."Јордан Дурнов" бр.45,Велес. 
Избирачка легитимација бр. 1063798-1-01-01 на име 

Рустеман Игбал,ул "ЈорданДурнов" бр.47,Велес.(22160) 
, Избирачка легитимација бр•ОЗ889840-01-01 на име 
Рашидов Демир, ул."Митко Беќарски",Кочани.(22170) 

' ' 'И* 
Избирачка легитимација бр. 03905802-01-01 на име 

Љатифов Мејли, ул."Пар~тизанска"бр. 24,Кочани. 
Избирачка легитимација бр.02997096-01-01 на им<» 

Кочовска Ристана, с. Слепче, Демир Хисар. (2217?) 
Избирачка легитимација бр.03031454-01-01 на им$ 

Боримечковска Менка, с. Сопотница,Демир Хисар. 
Избирачка легитимација бр.0300863А-01-01 на име 

Велјановски Борислав, с. Базерник,Демир Хисар. 
Избирачка легитимација бр.03021556-01-01 на име 

Поповски Душко, с. Мренога, Демир Хисар. (22175) 
Избирачка легитимација бр.03021513-01-01 на ице 

Поповски Борис, с. Мренога,Демир Хисар. (22176} 
Избирачка легитимација бр. 03022404-01-01 на им$ 

Поповска Трена, с. Мренога,Демир Хисар. (22177) 
Избирачка легитимација бр.0347620А-01-01 на име 

Божиновски Јоше, ул."Мара Угриноска-Гина"бр.34, 
Кичево. (22178) 

Избирачка легитимација бр.03017478-01-01 на им$ 
Петра Стевановска, с. Жван, Демир Хисар. (22179) 

Избирачка легитимација бр.02985403-01-01 на име . 
Марина Петревска, с. Прибилци,Демир Хисар. (22180) 

Избирачка легитимација бр.1063371-9-01-01 на име 
Рустемова Надира, ул."Јордан Дурнов" бр.45,Велес. 

Избирачка легитимација бр. 03015998-01-01 на име 
Борче Стефановски, с. Ж&ан,Демир Хисар. (22182) 

Избирачка легитимација бр.029944356-01-01 на име 
Каролина Настевска, с. Слепче,Демир Хисар. (22183) 

Избирачка легитимација бр. 1063526-8-01-01 на име 
Рустемова Пасиа, ул."Ј.Дурнов"бр.45, Велес. (22184) 

Избирачка •легитимација бр. 106333717-01-01 на име 
Рустемова Реихан,ул."Ј.Дурнов" бр. 47,Велес. (22185) 

Избирачка легитимација бр.03597423-01-01 на име 
Вељаноски Анастас, с. Другово,Кичево. (22186) 

Избирачка легитимација бр.1063392-3-01-01 на име 
Рустемова Садија* ул."Ј.Дурнов" бр.45,Велес., (22187) 

Избирачка легитимација бр.1063453*9-01-01 на им$ 
Рустемова Срије, ул:"Ј.Дурнов" бр.45,Велес. (22188) 

Избирачка легитимација бр.1063524 1-01-01 на им$ 
Рустемова Шукрије, ул."Ј.Дурнов" бр.45,Велес. (22189) 

Избирачка легитимација бр. 1063743-17-01-01 на име 
Рустемов Невент, ул."Ј.Дурнов" бр.45,Велес. (22190) 

Избирачка легитимација,бр. 1063726-17-01-01 на име 
Рустемов Незир, ул."Ј.Дурнов" бр.36,Велес. (22191) 
Избирачка легитимација бр. 1063780-5-01-01 на име 

Руетемов Седат, ул."Ј.Дурнов" бр.45,Велес. (22192) 
Избирачка легитимација бр.03596834-01-01 на име 

Вељабисја Плка, с. Другово, Кичево. (22193) 
Избирачка легитимација бр. 1063423-7-01-01 на им$ 

Ибраимов Демир, ул."Ј.Дурнов" бр.7,Велес. (22194) 
Избирачка легитимација бр.03368211-01-01 на име 

Ќанија Кешески,ул."И.Алиоски"бр.29,Кичево. (22195) 4 

Избирачка легитимација бр.1061358-2-01-01 на име 
Рустемов Фаат, ул."Ј.Дурнов"бр.37,Велес. (22196) „ 

Избирачка легитимација бр.0346113А-01-01 на име 
Адемоски Шериф,Кичево. (22197) 

Избирачка легитимација бр.03461912-01-01 на име. 
Адемоска Анче, Кичево. (22198), 

Избирачка легитимација бр.1055119-6-01-01 на име 
Јашаров Мамер, ул."Ј.Дурнов" бр.18,Велес. (22199): 

Избирачка легитимација бр.02460525-01-01 на име 
Адемоски Рамазан,Кичево. (22200) 

Избирачка легитимација бр. 1062382-17-01-01 на име 
Мустафова Силвија, ул."С.Благоев" бр. 57,Велес. 

Избирачка легитимација на име Љубиша и Милева 
Глигоријевиќ,ул."Иван Цанкар" бр. 109-а,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 1064074-1-01-01 на име 
ибраимов Рецеп, ул."Ј.Цурнов" бр.7,Велес, (22203) 
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'Избирачка легитимација бр. 1062076-7-01-01 на име 
Махмудова Бесиме, ул."Б.Страчков" бр. 26,Велес. 

'Избирачка легитимација бр.1061513-5-01-01 на име 
'МахмудоваТунај, ул,"Б.Сграчков"бр.26,Велес. (22205) 

Избирачка легитимација на име Кајдена Митеска, 
Пробиштип., (22206) 

Избирачка легитимација на име Бочварова Љубица, 
ул. "5 Конгрес" бр.37/6,Штип, (22207) 

Избирачка легитимација на име Стоилкова Сузана, с. 
Ќар бинци,Штип. (22208) 
Избирачка легитимација на име Мумин Мемет,.с. Ка-

дузлија,Штип. (22209) 
Избирачка легитимација на име Ајше Мемет, с. Ка-

лузл«јаДЦтип. (22210) 
Избирачка легитимација на име Спасовски Драган, 

ул. "В.Влаховиќ"бр. 158/17,Свети Николе. (22211) 
. Избирачка легитимација на име Кљонкова Вален-
тина, ул."Н.Н.Борче" б>р. 38,Струмица. (22212) 
, Избирачка легитимација на име Стоил Стојанов,ул. 
"24 Октомври" бр. 32,Струмица. (22213) 

Избирачка легитимација бр.04621875-01-01, избир. 
место бр. 1014,Куманово на име Петровиќ Зорка, ул. 
"Никола Тесла" 138,Куманово. (22214) 

Избирачка легитимација бр.0484033-01-01, избир. 
место бр. 1045 на име Трајановска Елена, ул. "С. Мар-
ковиќ" бр.2а,Куманово. (22215) 
• Избирачка легитимација бр.04556691-01-01 на име 
Мониќ Часлав, с.Д.Којнаре,Куманово. (22216) 

Избирачка легитимација бр.04554302-01-01 на име 
Ѓорѓевиќ Славица, с.Д.Којнаре,Куманово. (22217) 

Избирачка легитимација бр.04557549-01-01, изб. мес-
то 1006 на име Бојковиќ Чедомир,с.Д.Којнаре, Кума-
ново. (22218) 

Избирачка легитимација бр.0455946А-01-01 на име 
.Ѓорѓевиќ Јовица, с.Д.Којнаре бр. 136,куманово. 
.Избирачка легитимација бр.04557910-01-01 на име 

Ѓорѓевиќ Братислав,с.Д.Којнаре бр. 136,Куманово. 
, Решение бр.25-426 на име Мемиши Дрита ул. "Љубо-
тенска" бр. 110,Тетово. (21932) 

Решение уп. бр. 1300, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Емини Идејет, 
Скопје. (22651) 

Чекови од бр. ,3443490 до 3443494, од тековна сметка 
бр. 104751/11, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Груевски Стојан,Скопје. (23461) 

Чекови од бр.2673753 до 2673757 и од бр.2630333 до 
2630337, од тековна сметка бр.35301-59, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Близнаков 
Зоран,Скопје. (23462) 

Чекови од бр.44596 до 44600, од тековна сметка бр. 
9178312, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стојчевска Верица,Скопје. (23520) 

Чекови од бр. 3704081 до 3704084 од бр. 3730155 до 
3730161, од тековна сметка бр. 1134056,издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Стевковска Маре, 

.Скопје. (23534) 
Чекови бр.3553170, 3553176, 3553177 и 3553178, од те-

ковна сметка бр. 11603 5-09,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стрезовска Вера,Скопје. 

Чекови бр. 2640346, 2601073, 1785216, 1514489 и 
1487657, од тековна сметка бр.111799-30, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Рафајловски 
Владо,Скопје. (23704) 

Лекови бр. 4119165 и 4119166, од тековна сметка бр. 
120991-15, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Пајовиќ Мишевска Снежана,Скопје. (23705) 

Чекови од бр. 18524259 до 18524265,од тековна сметка 

бр.43529-94, издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Софија Христовска,Скопје. (23707) 

Чекови од бр.3500977 до 3500980, од тековна сметка 
бр.28738-30, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Вељановска Фаница,Скопје. (23823) 

Чекови од бр.3330693 до 3330703 и 3330709, од теков-
на сметка бр. 126310-87,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Трпковска Снежана,Скопје. 

Работна книшка на име Исмет Мустафа,Скопје. 
Работна книшка на име Ристеска Наташа,Скопје. 
Работна книшка на име Ристовска Наталија,Скопје. 
Работна книшка на име Тасевски Бојан,Скопје, 
Работна книшка на име Исени Нустет,Скопје. 
Работна книшка на име Влатко Јованов,Скопје. 
Работна к н и ш ^ н& име Али Али,Скопје. (23701) 
Работна книшка на име Рангелов*Емил,Скопје. 
Работна книшка на име Маја Камчевска,Скопје. 
Работна книшка'На име Димитар Мишев,Скопје. 

Работна книшка на име Стојановски Витомир,Скопје. 
Работна книшка на име Јанакиев Стерије,Скопје. 
Чековна картичка бр.46858-57,издадена од Стопан-

ска банка АД Скопје на име Снежана Трајковска, 
Скопје. 4 (24089) 

Свидетелство за завршено средно образование, изда-
дено од Трговско училиште - Скопје на име Димитар 
Мишев,Скопје. (23983) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ "25 
Мај",с. Сингелиќ - Скопје на име Алиов Седат,Скопје. 

Свидетелство за 1,П и Ш год и свидетелство за завр-
шено средно образование, издадени од ТУЦ " Цветан 
Димов" Скопје на име Алиов Седат,Скопје. (23990) 

Диплома издаденагод Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје 
на име Маја Камческа,Скопје. (24075) 

Чекови од бр.4334656;до 4334660, од тековна сметкб 
бр.119579-88,издадени- од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Вановска Силвана,Скопје. (24113) 
Престанува со вршење на готварска дејност,издадено 

од, Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име 
Исмаил Магбер,Скопје. (23501) 

АДР дозвола бр.689,издадена од Министерство за 
сообраќај и врски - Скопје на име Душан Митевски, 
Богданци. (23517) 

Даночна картичка бр.4030993211134, издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име ТП "Сеча", 
Скопје. (23791) 

~ О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатодата со општествен капитал, ПОС „Не-
метали" с. Чешиново, Кочани 

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 22.09.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформации на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата 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 во с. Чешиново во време 
од 7 до 14,30 часот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60-Стр. 3207 15 декември .1998 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 26/98), Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија објавува 

ПОНИШТУВАЊЕ НА ТОЧКА 4 ОД ПОВТОРНИОТ 
ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4/98 

Во Повторниот јавен повик број 4/98, објавен во 
весникот „Нова Македонија" од 21.09.1998 година и 
„Службен весник на Република Македонија" од 
24.09.1998 година, точката 4 - зимски кошули за поли-
ција - 13.000 парчиња, се поништува. 

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 ј објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 10/98 
ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКИ КОШУЛИ ЗА 

ПОЛИЦИЈА 

1. Име и адреса на набавувачот 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 
2. Предмет и количество на набавката е: 

Зимски кошули - за полиција 13.000 парчиња 
3. Квалитет на производот 

Согласно Уредбата за униформа и ознаките на зва-
њата на полицијата во Министерството за внатрешни 
работи („Службен весник на РМ" број 20/98), кошулите 
за полиција спрема кројот кој го одредува набавувачот. 
Ткаенината за кошулите да биде „ОКСФОРД" со со-
став 67% памук и 33% полиестер, со ширина 1,40 м и 
тежина 150 гр/м2. 
4. Понудите да содржат: 

- цена изразена во денари без данок на промет, 
- плаќање 60 дена по испорака, 
- рок на испорака 30.01.1999 година, 
- задолжително доставување на мостра, 
- документ за финансиски бонитет на понудувачот. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 

Во согласност со 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 29.12.1998 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 од 
Законот за јавни набавки објавени во („Службен вес-
ник на РМ" број 26/98). 

Информации можат да се добијат на телефон 
112-141. 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметкбводство 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) 
Заводот за статистика на Република Македонија ги 
утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1998 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во ноември 
1998 година во однос на октомври 1998 година е - 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месец ноември 1998 година е 
- 0.002. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во ноември 1998 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува - 0.002. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на ноември 1998 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1997 година е - 0.001. 

Директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1484. Одлука за согласност за воспоставу-
вање на Сили на НАТО на територија 
на Република Македонија за извлеку-
вање на верификационите мисии на Ко-
сово 3177 

1485. Одлука за основање на Агенција за об-
нова и развој 3177 

1486. Решение за именување секретар на Вла-
дата на Република Македонија 3177 

1487. Решение за именување директор на 
Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија . . 3177 

1488. Решение за разрешување од должноста 
директор на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република 
Македонија 3178 

1489. Решение за назначување советник во 
Владата на Република Македонија . . . . 3178 

1490. Решение за давање одобрение за изда-
ван^ на долгорочни хартии од вредност. 3178 

1491. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 3178 

1492. Решение за давање одобрение за издаг 
вање на долгорочни хартии од вредност. 3178 

1493. Правилник за начинот на полагање на 
стручниот испит за вршење на работите 
на ракување со енергетски објекти, 
уреди и постројки и висината и начинот 
на плаќање на надоместокот за пола-
гање на стручниот испит 3179 
Програма за полагање стручни испити . 3179 
К о е ф и ц и е н т и з а порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец ноември 
1998 година 3208 
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