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Врз основа на член 11, став 2 од Законот за вршење 
на занаетчиската дејност,(„Службен весник на РМ" бр. 
37/98)'и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈ-
НОСТИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО 

ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат занаетчиските деј-

ности што задолжително се вршат ве простории. 
Дејностите од став 1 на овој член се определуваат 

согласно на Националната класификација на дејности 
(„Службен весник на РМ" бр. 20/98). 

Член 2 
Занаетчиски дејности што задолжително се вршат 

во простории се: 
/ 1. ДАЛ5.11 Производство, обработка и конзерви-

рана на животинско месо, 
2. ДА/15.12 Производство, обработка и конзерви-

рање на живи неко месо, 
3. ДА/15.13 Преработка на животинско и жнвнн-

ско месо, 
4. ДА/15.20 Преработка и конзервирање на риба и 

производи од риба, 
5. ДА/15.31 Преработка и конзервирање на ком-

пири, 
6. ДАЛ5.32 Производство на сокови од овошје и 

зеленчук, 
7. ДАЛ5.33 Преработка и конзервирање на 

овошје и зеленчук, неспомнато на друго место, 
8. ДАЛ5.51 Преработка на млеко и производство 

на сирење, 
9. ДА/15.52 Производство на сладолед и други 

смрзнати смеси, 
10. ДА/61 Производство на мелнички произ-

води, 
11. ДАЛ5.81.1 Производство на леб и печива во 

свежа состојба, 
12. ДАЛ5.81.2 Производство на свежи слатки, 
13. ДА/15.82.1 Производство на препечен леб и дво-

пек и конзервирани печива и слатки, 
14. ДАЛ5.82.2 Производство на кекси, 
15. ДА/15.84 Производство на какао, чоколади, 

бонбони и кондиторски производи, 
16. ДАЛ5.85 Производство на макарони, кори, ка-

даиф, јуфки и слични тестенини, 
17. ДАЛ5.89 Производство на останати прехран-

бени производи, неспомнати на друго место, 
18. ДАЛ5.91 Производство на дестилирани алко-

холни пијалаци, 
19. ДА/15.93 Производство на вина, 
20. ДА/15.94 Производство на јаболковина и вина 

од друго овошје, 
21. ДА/15.98.1 Производство на минерална вода, 

22. ДА/15.98.2 Производство на освежителни пија-
лаци, 
23. ДБ/17.11 Подготовка и предење на влакна од 

памучен тип, 
24. ДБ/17.12 Подготовка и предење на влакна од 

волнен тип, 
25. ДБ/17.13 Подготовка и предење на чешлана 

волна, 
26. ДБ/17.14 Подготовка и предење на влакна од 

конопен и ленен тип, 
27. ДБ/17.15 Предење и подготовка на свила, вклу-

чувајќи и свила од отпадоци и впредување и сновење на 
вештачки влакна, 
28. ДБ/17.16 Производство на конец за шиење, 
29. ДБ/17.17 Подготовка и предење на други тек-

стилни влакна, 
30. ДБ/17.21 Ткаење на ткаенини од памучен тип, 
31. ДБ/17.22 Ткаење на ткаенини од волнен тип, 
32. ДБ/17.23 Производство на ткаенини од чеш-

лано волнено предиво, 
33. ДБ/17.24 Ткаење на ткаенини од свилен тип, 
34. ДБ/17.25 Ткаење на други ткаенини, 
35. ДБ/17.30 Довршување на текстилни ткаенини, 
36. ДБ/17.40.1 Производство на ткаенини за домаќин-

ство, 
37. ДБ/17.40.2 Производство на тешка конфекција, 
38. ДБ/17.40.4 Производство на неспомнати готови 

текстилни предмети, освен облека, 
39. ДБ/17.51 Производство на теписи и подни пре-

кривка 
40. ДБ/17.52 Производство на јажиња, конопи, пле-

тенки и мрежи, 
41. ДБ/17.54 Производство на други текстилни 

предмети, неспомнати на друго место, 
42. ДБ/18.10 Производство на кожна облека, 
43. ДБ/18.21 Производство на работни облеки. 
44. ДБ/18.22 Производство на друга горна облека, 
45. ДБ/18.23 Производство на долна облека, 
46. ДБ/18.24 Производство на други предмети и 

прибори за облека неспомнати на друго место, 
47. ДБ/18.30 Доработка и боење на крзно, произ-

водство на предмети од крзно, 
48. ДЦ/19.20 Производство на куфери, рачни торби 

и слични предмети, седла и сарачки производи, 
49. ДЦ/19.30 Производство на обувки, 
50. ДД/20.30 Производство на градежни подови и 

столарија, 
51. ДЦ/20.40 Производство на дрвена амбалажа, 
52. ДД/20.51 Производство на други производи од 
дрво, 
53. ДЕ/21.21 Производство на брановидна хартија и 

картон и амбалажа од хартија и картон, 
54. ДЕ/21.22 Производство на предмети за сани-

тарни и тоалетни потреби и за потребите на домаќин-
ствата, 
55. ДЕ/21.23 Конфекционирање на хартија, 
56. ДЕ/21.25 Производство на други предмети од 

хартија и картон, неспомнати на друго место, 
57. ДЕ/22.22 Печатена, неспомнато на друго ме-

сто, 
58. ДЕ/22.23 Книговезни и завршни работи, 
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59. ДХ/25.12 Протектирање на гуми за возила, 
60. ДХ/25.13 Производство на други производи од 

гума, 
61. ДХ/25.21 Производство на плочи, листови, 

цевки и профили од пластични маси, 
62. ДХ/25.22 Производство на амбалажа од пла-

стични маси, 
63. ДХ/25.23 Производство на предмети за вграду-

вање од пластични маси, 
64. ДХ/25.24 Производство на други производи од 

пластични маси, 
65. ДИ/26.12 Обликување и обработка на рамно 

стакло, 
66. ДИУ26.21 Производство на керамички украсни 

предмети и керамички предмети за домаќинствата, 
67. ДИ/26.61 Производство на производи од бетон 

за градежни цели, 
68. ДИ/26.62 Производство на производи од гипс за 

употреба во градежништвото: табли, плочи, панели и 
др. 

69. ДИ/26.66 Производство на други производи од 
бетон, цемент и гипс, 
70. ДЈ/27.5 Леење на железо, 
71. ДЈ/27.53 Леење на лесни метали, 
72. ДЈ/27.54 Леење на други обоени метали, 
73. ДЈ/28.11 Производство на метални конструкции 

и делови од конструкции, 
74. ДЈ/28.12 Производство на метални производи за 

градежништвото, 
75. ДЈ/28.21 Производство на цистерни, резервоари 

и садови од метал, 
76. ДЈ/28.22 Производство на котли и радијатори за 

централно греење со топла вода, 
77. ДЈ/28.40 Кован>е, пресување, штанцување и ва-

лан>е на метали, металургија на прав, 
78. ДЈ/28.51 Обработка и пресвлекување на ме-

тали, 
79. ДЈ/28.52 Општи машински металопреработу-

вачки работи, 
80. ДЈ/28.61 Производство на сечила, 
81. ДЈ/28.62 Производство на алати, 
82. ДЈ/28.63 Производство на брави и шарки, 
83. ДЈ/28.71 Производство на сандаци и слична ам-

балажа од челик, 
84. ДЈ/28.72 Производство на амбалажа од лесни 

материјали, 
85. ДЈ/28.73 Производство на жичани производи, 
86. ДЈ/28.74 Производство на сврзувачки елементи, 

завртни производи, синџири и пружини, 
87. ДЈ/28.75 Производство на други фабрикувани 

метални производи, неспомнати на друго место, 
88. ДЛ/31.50 Производство на сијалици и уреди за 

осветлување, 
89. ДЈ1/31.62.2 Производство на елсктроинсталаци-

онен материјал и неспомната електрична опрема, 
90. ДЛ/32.10 Производство на електрични ламби и 

цевки и други електронски компоненти, 
91. ДЛ/33.10.2 Производство на ортопедски апарати, 
92. ДЛ/33.50 Производство на саати и часовници, 
93. ДМ/34.30 Производство на делови и прибор за 

моторни возила и за нивните мотори, 
94. ДМ/35.12 Изградба и поправка на чамци за од-

мор и рекреација и спортски чамци, 
95. ДМ/35.41 Производство на мотоцикли, 
96. ДМ/35.42 Производство на велосипеди, 
97. ДМ/35.43 Производство на средства за превоз 

на инвалиди, 
98. ДМ/35.50 Производство на други сообраќајни 

средства, неспомнати на друго место, 
99. ДН/36.11 Производство на столови и седишта, 

100. ДН/36.12 Производство на друг канцелариски 
мебел и мебел за продавници, 

101. ДН/36.13 Производство на друг кујнски мебел, 
102. ДН/36.14 Производство на друг мебел, 
103. ДН/36.15 Производство на душеци, 
104. ДН/36.22 Производство на накит и слични пред-
мети, неспомнати на друго место, 
105. ДН/36.30 Производство на музички инстру-
менти, 
106. ДН/36.40 Производство на предмети за спорт-
ски потреби, 
107. ДН/36.50 Производство на игри и играчки, 
108. ДН/36»61 Производство на имитација на накит, 
109. ДН/36.63.2 Производство на други разновидни 
производи, 
110. Г /50.20 Одржувал>е и поправка ^а моторни во-
зила, 
111. Г /50.40 Одржуван>е и поправка на мотоцикли и 
нивни делови и прибор, 
112. Г /52.71 Поправка на чизми, обувки и други 
предмети од кожа, 
113. Г/52.72.1 Поправка на електрични апарати за до-
маќинство, 
114. Г /52.72.2 Поправка на радио и ТВ апарати, 
115. Г /52.73 Поправка на часовници и накит, 
116. Г /52.74 Поправки, неспомнати на друго место, 
117. К /72.50 Одржување и поправка на канцелари-
ски и сметачки машини и сметачки системи, 
118. К /74.81 Фотографски услуги, 
119. О /93.01 Перење и хемиско, чистење на тек-
стилни и крзнсни предмети, 
120. О /93.02 Фризерски и други третман!! за разуба-
вување, 
121. О /93.04 Третмани за подобрување на психофи-
зичката состојба и расположението. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2480/1 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1298. 

Врз основа на член 2, став 6 од Законот за вршење 
на занаетчиската дејност („Службен весник на РМ" бр. 
37/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ ЗА ДОМАШНО РАКО-
ТВОРЕЊЕ И УСЛУГИ СЛИЧНИ НА ЗАНАЕТЧИ-

СКИТЕ 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат занаетчиските деј-
ности што се сметаат за домашно ракотвореп>е и услуги 
слични на занаетчиските. 

Дејностите од став 1 на овој член се определуваат 
согласно на Националната класификација на дејности 
(„Службен весник на РМ" бр. 20/98). 

Член 2 
Занаетчиски дејности што се сметаат како домашно 

ракотворење се: 
1. ГБ/17.11 подготовка и предење на влакна од 

памучен вид, 
2. ГБ/17.12 подготовка и предено на влакна од 

волнен вид, 
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подготовка и предење на чешлана 3. ГБ/17.13 
волна, 
4. ГБ/17.14 подготовка и предење на влакна од 

конопен и ленен вид, 
5. ГБ/17.15 подготовка и предено на свила, 
6. ГБ/17.21 ткаење на ткаенини од памучен 

вид, 
7. ГБ/17.22 ткаење на ткаенини од волнен вид 

(килими, јамболии и др.), 
8. ГБ/17.24 ткаење на ткаенини од свилен вид, 
9. ГБ/17.25 ткаење на други ткаенини, 

10. ГБ/17.40.1 производство на ткаенини за до-
маќинство (везење на разни предмети од текстил и 
уметничка изработка на таписерии и други ткаења, 
изработка на гоблени, абажури и завеси, како и плиси-
ра1Бе на текстил, Детски играчки), 
11. ГБ/17.51 производство на теписи и подни 
прекривка 
12. ГБ/17.52 производство на јажиња, конопи, 
плетенки и мрежи, 
13. ГБ/17.54 производство на етикети, значки и 
украсни предмети (плетенки, реси, помпони и др.), тил 
и други мрежести ткаенини, 
14. ГБ/17.71 производство на плетени и хеклани 
чорапи, 
15. ГБ/17.72 производство на плетени и хеклани 
пуловери, џем пери, следи и слични производи, 
16. ГВ/19.20 производство на кофери, рачни 
торби, ссдла, сарачки производи и слични предмети, од 
кожа или вештачка кожа, 
17. ГВ/19.30 изработка на обувки од дрво (на-
лани, кломпи и ел.), 
18. ГГ/20.51 производство на други производи 
од дрво (покрај другото и корита, врстена, сукала, дет-
ски лулки, кавал и, мандолини, гитари и други музички 
инструменти од дрво, брда и друг прибор за ткаење и 
ел), 
19. ГГ/20.52 производство на предмети од плута, 
слама и друг плетарски материјал, 
20. ГД/21.23 конфекционирање на хартија, 
21. ГД/22.15 друга издавачка дејност (фотогра-
фии, гравури, постери, уметнички репродукции и ел), 
22. ГД/22.22 изработка на разни цртежи, слики 
и шаблон и, 
23. ГД/22.23 изработка на релјефи, макети и ел. 
24. ГЖ/25.24 производство на други производи 
од пластични маси, 
25. ГЗ/26.21 производство на керамички 
украсни предмети и керамички предмети за домаќин-
ствата, 
26. ГЗ/26.66 производство на други производи 
од бетон, цемент и гипс, 
27. гЛ/36.50 производство на игри и играчки, 
28. ГЛ/36.61 производство на имитација на на-
кит, 
29. ГЛ/36.62 производство на метли и четки, и 
30. ГЛ/36.63.2 производство на други разно-
видни производи. 

Член 3 
Како услуги слични на занаетчиските се сметаат: 

1. ВБ/14.11 вадење на камен за градежниш-
твото, 
2. ВБ/14.12 вадење на варовник, суров гипс и 

креда, 
3. ВБ/14.21 вадење на чакал и песок, 
4. ВБ/14.22 вадење на глина и каолин, 
5. Ѓ/45.11 уривање и демонтирање на објекти, 

земјани работи, 
6. И/74.70 чистење на објекти, 
7. Љ/92.33 панаѓурски активности и активно-

сти на забавни паркови, 

8. Љ/92.34 други забавни активности, неспом-
нати на друго место, 
9. Љ/93.01 перење и хемиско чистење на тек-

стилни и крзнени предмети, 
10. Љ/93.04 третмани за подобрувана на психо-
физичката состојба и расположението, и 
11. Љ/93.05 други услужни активности, не-
спомнати на друго место. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-?479/1 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1299. 

Врз основа на член 93, став 1 од Законот за ветери-
нарното здравство („Службен весник на РМ" бр. 28/98) 
и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10. 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ВЕТЕРИ-

НАРНИТЕ ДРУШТВА 

Член 1 
Ветсринарно-здравствената дејност од јавен интерес 

определена во член 4 точка 1,2,3,4,11, 12 и 13 од Зако-
нот за ветеринарното здравство ќе ја врши по едно 
ветеринарно друштво за едно епизоотиолошко по-
драчје и тоа: 

1. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Берово што ги опфаќа епизоотиолописите еди-
ници Берово и Пехчево. 

2. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Битола што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Битола, Бач, Бистрица, Цапари, Новаци, Могила, 
Кукуречани, Старавина и Добрушево. 

3. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Македонски Брод што ги опфаќа епизоотиолош-
ките единици Македонски Брод, Самоков и Пласница. 

4. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Валандово. 

5. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Виница што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Виница и Блатец. 

6. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Гевгелија што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Гевгелија, Миравци, Богданци и Стар Дојран. 

7. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Гостивар што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Гостивар, Долна Бањица, Маврови Анови, Ро-
стуше, Чегране, Врапчиште, Неготино, Србиново и 
Вруток. 

8. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Дебар што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Дебар и Жупа. 

9. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Делчево што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Делчево и Македонска Каменица. 

10. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Демир Хисар што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Демир Хисар и Сопотница. 

11. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Кавадарци што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Кавадарци, Конопиште и Росоман. 
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12. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Кичево што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Кичево, Другово, Вранештица, Осломеј и Зајас. 

13. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Кочани што ги опфаќа е пизоотполошките еди-
ници Кочани, Оризари, Зрновци, Облешево и Чеши-
ново. 

14. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Кратово. 

15. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Крива Паланка што ги опфаќа епизоотиолош-
ките единици Крива Паланка и Ранковце 

16. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Крушево што ги опфаќа епизоотиолошкитс еди-
ници Крушево и Житоше. 

17. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Куманово што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Куманово, Липково, Клечовце, Орашац и 
Старо Нагоричане. 

18. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Неготино што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Неготино и Демир Капија. 

19. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Охрид што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Охрид, Мешеишта, Косел и Белчишта. 

20. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Прилеп што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Прилеп, Тополчани, Кривогаштани, Долнени и 
Витолиште. 

21. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Пробиштип што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Пробиштип и Злетово. 

22. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Радовиш што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Радовиш, Конче и Подареш. 

23. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Ресен. 

24. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Свети Николе што ги опфаќа епизоотиолош-
ките единици Свети Николе и Лозово. 

25. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Струга што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Струга, Вевчани, Делогожди, Луково, Велешта и 
Лабуништа.. 

26. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Струмица што ги опфаќа епизоотиолошките 
единици Струмица, Босилево, Василсво, Ново Село, 
Муртино и Куклиш. 

27. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Тетово што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Тетово, Џепчиште, Теарце, Вратница, Јегуновце, 
Желино, Брвеница, Камењане, Боговиње и Шипко-
вица. 

28. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Велес што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Велес, Чашка, Градско, Извор и Богомила. 

29. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Штип што ги опфаќа спизоотиолошките еди-
ници Штип и Карбинци. 

30. Ветеринарно друштво за епизоотиолошкото по-
драчје Скопје што ги опфаќа епизоотиолошките еди-
ници Скопје, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелени-
ково, Студеничани, Сопиште, Ѓорче Петров, Кондово, 
Шуто Оризари, Чучер-Сандсво, Сарај, Гази Баба, Ки-
села Вода, Карпош, Центар и Чаир. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2482/1 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1300, 
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 
5.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПОДАРОК - НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 

Член 1 
1. Владата на Република Македонија е согласна да 

го прими во владение како подарок недвижниот имот -
објект со површина од 519 м2 и дворно место со повр-
шина од 269 м2, лоциран на К.П. 331 К.О. Галичник, 
сопственост на Република Македонија - З. З. „Бистра" 
од с. Гал ич ник. 

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија со сопстве-
никот на недвижноста опишана во член 1 од Одлуката 
да склучи Договор за подарок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2008/3 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1301. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ „МОТЕЛ СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ,“ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ПОКРАЈ МА-
ГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ГОСТИВАР-

КИЧЕВО, ВО ОПШТИНАТА ЗАЈАС 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „Мотел со придружни објекти", што треба 
да се гради покрај магистралниот пат М-4, делница Го-
стивар - Кичево, од десна страна, во општината Зајас, 
КО „Зајас", м. в. „Бина поле", на К.П. бр. 3420 и К.П. 
бр. 3421, катастарска култура нива 5 класа, со повр-
шина 4420 м2, а за изградба на објектите и придружните 
содржини се пренаменува 3500 м2, а инвеститор е Дева 
Амди; кој е воедно и сопственик на земјиштето, и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

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

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

Бр 23-2457/1 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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|1302. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА „ВОДОСНАБДИТЕЛЕН ОБЈЕКТ" ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА АРАЧИНОВО-

СКОПЈЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

за „водоснабдителен објект" за водоснабдување на 
општината Арачиново со вода за пиење, а ги содржи 
следните објекти: 

а) На локација 1-Три бунари, објект, заштита од 
воден удар, ТС 10/04 КВ и потесен цевовод со должина 
4300 м., што ќе се градат во општина „Илинден", К.О. 
„Илинден", на К.П. бр. 1514 со вкупна површина од 
25640м2 од која се зафаќа 1350 м2 (под објекти 240 м2, а 
под други содржини -1110 м2), култура нива од 3-та и 4-
та класа, сопственост на Р. Македонија. 

б) На локација 2-Резервоар Р-1, пумпна станица 2 и 
потисен цевовод со должина 20 м., што ќе се градат во 
општина Арачиново, К.О. „Арачиново", К.П. бр. 1, со 

ртрвршина од 78280 м2 од која се зафаќа 4000 м" (под 
објекти 300 м2, а под други содржини 3700 м2), култура-
нива од 7-ма класа, сопственост 1/10 на Алити Ќани, а 9/ 
10 на Р. Македонија-сег<ашен корисник ПОС ЗС „Син-
гели^4. 

в) На локација З-Резервоар Р-2 и Р-3, управна зграда 
за Јавното претпријатие што ќе стопанисува со водово-
дот што ќе се гради во општината „Арачиново", К.О. 
„Мојанци", на К.П. бр. 647 и бр. 648, со вкупна повр-
шина од 8629 м2, од која се зафаќа 7000 м2 (под објекти 
650 м2, а под други содржини 5700 м2), култура-нива од 
8-ма класа и шума од 7-ма класа, сопственост на Ибра-
имов Мустафа, а инвеститор на водоснабдителниот об-
јект ќе биде општината Арачиново и се определува 
земјиштето кое им припаѓа на објектите, за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука се графичките при-
лози-ситуации 1,2 и 3 во М 1:2500, кои не се објавуваат, 
а се наоѓаат во Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина. 

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

Бр 23-2502/1 Претседател на Владата 
5 октомври 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1303. 

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 5.10.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА „ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТРАВЕРТИН, 
УПРАВНА ЗГРАДА, КОМПРЕСОРСКА СТА-
НИЦА, КОНТЕЈНЕР ЗА ЕКСПЛОЗИВ, ТРАФО-
СТАНИЦИ ЦИСТЕРНА ЗА ГОРИВО И ДВОКО-
МОРНА СЕПТИЧКА ЈАМА", ШТО ЌЕ СЛУЖАТ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРО-
ВИНИ ОД ЛЕЖИШТЕТО „НАБИОРИ", ОПШ-

ТИНА БЕЛЧИШТА 
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 

на објектите „Погон за преработка на травертин, 

управна зграда, компресорска станица, контејнер за 
експлозив, трафо-станица, цистерна за гориво и двоко-
морна септичка јама", што ќе служат за експлоатација 
на минерални суровини од лежи штето „Набигори" 
општина Белчишта, К.О. „Осломеј", м.в. „Волески-
не", на К.П. бр. 960, нива 7-ма категорија со површина 
1.364 м2 сопственост на инвеститорот „Рударски инсти-
тут" - Скопје - Друштво за заштита на животната сре-
дина РИ-ЕП-ДОО од Скопје и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

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

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

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

Бр. 23-2501/1 
5 октомври 1998 година 

Скопје 

1304. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за шумите 

(„Сл. весник на РМ" бр. 47/97), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство во согласност со ми-
нистерот за внатрешни работи, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 

ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата за 
вршење на работите на шумската полиција при чува-
њето на шумите во државна и во приватна сопственост. 

Член 2 
Припадниците на шумската полиција при вршење на 

работите од својата надлежност соработуваат меѓу-
себно, со овластените службени лица на Министер-
ството за внатрешни работи, с«о јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми и правните лица што вршат 
одгледување и заштита на шуми со посебна намена и со 
други правни лица кои непосредно или посредно се за-
нимаваат со заштита на шумите. 

Член 3 
Шумската полиција врши контрола во шума, на 

шумски и јавни патишта, во населените места, во дво-
ровите, складовите и преработувачките капацитети за-
ради откривање на бесправно исечено односно присво-
ен© дрво и присвојување на други шумски производи. 

Во вршењето на работите од својата надлежност 
припадниците на шумската полиција ги преземаат след-
ните дејствија: 

- предупредуваат и наредуваат; 
- легитимираат и приведуваат лица кои извршиле 

бесправни дејствија по прописите од областа на шумар-
ството, или постои основано сомневање дека извршиле 
бесправно дејство, или постои претпоставка дека ќе 
извршат такво дејство; 

- влегуваат во туѓ двор и други простории каде 
дрвото се чува; 

- привремено одземаат предмети употребени или 
наменети за извршување на прекршок или кривично 
дело како и бесправно присвоените предмети кои на-
станале со извршувањето на прекршокот или кривич-
ното дело; 

- запираат и контролираат возила и други средства 
со кои се превезува односно пренесува дрво, други шум-
ски производи; 
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- употребуваат физичка сила, гумена палка и огнено 
оружје; 

- преземаат и други дејствија во рамките на нивните 
надлежности и овластувања. 

Член 4 
При вршењето на работите припадниците на шум-

ската полиција се должни да постапуваат согласно за-
конските прописи, да бидат објективни, одлучни, одме-
рени, пристојни, да го чуваат својот углед и угледот на 
службата и свесно, самопрегорно и пожртвувано да ги 
извршуваат своите службени работи и задачи. 

Припадниците на шумската полиција се должни на 
лицата со кои доаѓаат во контакт да се обраќаат при-
стојно, со сериозен тон, на јасен и разбирлив начин да 
им ја соопштат причината заради која им се обраќаат, а 
по барање на граѓаните да им се претстават и да ја 
покажат службената легитимација. 

Покажувањето на службената легитимација се врши 
така да лицето може да го прочита текстот и да ја види 
фотографијата на истата. За време на покажувањето, 
шумскиот полицаец ја задржува легитимацијата во 
рака, а своето лично име и други податоци ги соопш-
тува усмено ако лицето тоа го бара. 

Член 5 
Легитимацијата на шумскиот полицаец е изработена 

на хамер хартија во окер боја, заштитена е со пла-
стична фолија, со димензии 6,5 х 10 см, има две страни 
со следната содржина: 

- предната страна содржи: Грб на Република Маке-
донија, назив на органот што ја издава легитимацијата, 
место за фотографија 3 х 3,5 см, текст: „Легитимација 
на шумски полицаец", име и презиме на шумскиот по-
лицаец и регистарски број на легитимацијата; 

- задната страна содржи текст: „Имателот на оваа 
легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија 
предвидени за шумска полиција со Законот за шумите 
(„Сл. весник на РМ" бр. 47/97)", министер за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и место за печат. 

Легитимацијата од став 1 на овој член се издава во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член 6 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена врши работи и задачи на шумски 
полицаец. 

Шумскиот полицаец ја враќа легитимацијата по пре-
станок на вршење на работите и задачите. 

Во случај на губење на легитимацијата шумскиот 
полицаец ја огласува за неважечка на сопствен трошок 
и за тоа го известува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство кој му издава нова. 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на: 
- дотраеност или оштетување и 
- промена на личните податоци на имателот. 
Легитимацијата што се одзема, враќа или се заме-

нува, се поништува. 
Образецот на легитимацијата е составен дел на овој 

правилник. 
Член 7 , 

Шумската полиција спречува: 
- вршење на кривични дела и прекршоци согласно 

законските прописи од областа на шумарството, да ги 
пронаоѓа извршителите и да поднесува кривични при-
јави и барање за поведување на прекршочна постапка; 

- пустошење на шума; 
- оштетување на стоечки стебла со засекувана, па-, 

лење, кастреп>е, поткршуван>е на врвот, лупеп>е на 
кора и слично; 

- копачење на шума без одобрение; 

- бесправна сеча на стебла (сеча без одобрение за 
сеча, сеча на неозначени стебла во шума и надвор од 
шума); 

- бесправно присвојување - кражба на соборени сте-
бла и готови шумски сортименти и други шумски произ-
води без оглед каде се наоѓаат (на местото на производ-
ство, на камионски пат, во склад); 

- превезување и пренесување на дрво кос не е жиго-
сано, без испратница или друга документација; 

- издавана на испратници или друга документација 
за превоз односно пренос на дрво или жигосување од 
неовластени лица; 

- жигосување или издавана на испратница за превоз 
односно пренос на дрво што не е исечено на начин и под 
услови определени со Законот за шумите; 

- оштетување на млади шумски култури; 
- ооштетување на шумски расадници; 
- проширување на земјоделски површини со сеча и 

копачење на шума; 
- оштетувана на шумски патишта, мостови и други 

објекти што служат за превоз односно пренос на дрво; 
- оштетување на белези, знаци во шума како и на 

жигови и бројки на означени стебла; 
- напасување на добиток и желадење во шуми во кои 

е забрането вршење на такви дејствија; 
- напасување кози во шума; 
- бесправно користена на други шумски производи 

(листинец, шумски плодови, печурки, лековити расте-
нија и нивни делови, шумски мов, камен, чакал, смола и 

др); 
- палење на отворен оган во шума или во непосредна 

близина на шумата на места кои не се определени за 
вршење на такво дејство; 

- движење на граѓани во шума во време кога е тоа 
забрането или ограничено заради заштита од пожар; 

- палење на стрништа и меѓи; 
- градење на варници или жежници за производство 

на дрвен јаглен без одобрение; 
- градење на објекти во шума спротивно на Законот 

за шумите. 

II. ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА 
НА ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА 

1. Предупредување и наредување 

Член 8 
Припадникот на шумската полиција го предупредува 

лицето за кое ќе оцени дека со своето однесување може 
да предизвика штета врз шумата, шумското земјиште, 
шумските патишта и другите објекти во шумата. 

Предупредувавте по правило се врши усмено, а 
доколку тоа се однесува на правно лице, може да биде 
дадено и писмено. 

Припадниците на шумската полиција можат да наре-
дат на физички и правни лица да престанат да .извршу-
ваат работи за кои ќе оценат дека со нивното извршу-
вана, непосредно се загрозени шумите и објектите во 
шумите, од уништување или оштетување. 

Наредувањето се образложува со кусо образложе-
ние. 

Наредувањето се врши јасно, кратко и одлучно и тоа 
непосредно и усно. 

2. Легитимирање и приведување 

Член 9 
Легитимиран>ето заради утврдувана на идентитетот 

на лицето кое е затекнато при вршење на бесправни 
дејствија согласно прописите од областа на шумар-
ството, или постои основано сомнение дека може да 
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изврши такво дејствие, повикуваното и приведувањето 
се вршат според прописите за правилата за вршење на 
работите на Министерството за внатрешни работи. 

Приведувањето шумската полиција го врши до нај-
блиската полициска станица на Министерството за вна-
трешни работи со образложение за причините за приве-
дувањето. 

3. Влегување во туѓ двор и други простории каде дрвото 
се сместува, чува или преработува 

Член 10 
Припадниците на шумската полиција можат да вле-

зат во туѓ двор и други простории каде дрвото се чува, 
заради утврдување на потеклото на дрвото. 

Влегувањето во туѓ двор и други простории каде 
дрвото се чува се врши само во присуство на сопствени-
кот односно корисникот на дворот односно простори-
јата и тоа во случаи кога постои основано сомнение 
дека се чува дрво снабдено по нелегален пат. 

Член 11 
Влегувањето на припадниците на шумската поли-

ција во туѓ двор и други простории каде дрвото се чува, 
се врши во патрола од шумски полицајци од кои еден 
раководи. 

Времето на задржување во дворот или просторијата 
трае онолку колку што е потребно да се утврди фактич-
ката'состојба. 

После извршениот преглед во дворот односно про-
сторијата, патролата составува записник кој покрај 
шумските полицајци треба да го потпише и сопствени-
кот, односно корисникот на дворот или просторијата, а 
примерок од записникот се остава на сопственикот од-
носно корисникот. 

Член 12 
При влегување во туѓ двор или друга просторија 

каде се чува дрвото, шумскиот полицаец што раководи 
со патролата, на сопственикот односно корисникот му 
ја покажува легитимацијата и му ги изнесува причините 
за влегувањето. 

4. Привремено одземање на предмети и средства 

Член 13 
Шумската полиција при вршењето на своите овла-

стувања, доколку постои основано сомневање дека фи-
зичко или правно лице направило прекршок или кри-
вично дело согласно прописите од областа на шумар-
ството, привремено ќе ги одземе предметите и сред-
ствата што настанале и се присвоени со извршување на 
кривичното дело односно прекршокот, како и предме-
тите и средствата со кои е извршено такво дело (дрвни 
сортименти и други шумски производи, секири, мо-
торни пили и друг алат за сеча, превозни и преносни 
средства и друго), по постапка и начин утврдени со 
закон. 

За одземените предмети и средства се издава 
потврда. 

Превозот на одземените предмети и средства од став 
1 на овој член, ако за тоа е потребно, се врши со 
превозно средство, на Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми или правното лице што врши одгледу-
вање и заштита на шума за посебна намена. 

5. Запирање на возила 

Член 14 
Заради вршење на контрола припадниците на шум-

ската полиција можат на сите патишта да ги запираат 
сите моторни и други возила со кои се превезува дрво. 

На магистрален пат и автопат запирањето на вози-
лата се врши во соработка со Министерството за вна-
трешни работи. 

Моторните и другите возила можат да се запираат 
кога постои основано сомневање дека превезуваат од-
носно пренесуваат дрво. 

Моторните и другите возила што превезуваат или се 
претпоставува дека превезуваат дрво, се запираат на 
места на кои нема да се попречува одвивањето на соо-
браќајот и на места на кои е избегната опасноста од 
сообраќајни незгоди (проширени места на патот, пар-
кинг простори, на прегледни места и слично). 

Возилата од став 1 до 4 на овој член се запираат со 
употреба на стоп-табличка, а ноќно време и со упо-
треба на светлосен сигнал. 

6. Употреба на физичка сила, гумена палка и огнено 
оружје 

Член 15 
При вршењето на службената работа, припадниците 

на шумската полиција во определени случаи можат да 
употребат физичка сила, гумена палка и огнено оружје. 

Член 16 
По предупредувањето, физичка сила и гумена палка 

се употребуваат во случаи кога лицето затечено при 
вршеп>е на кривично дело или прекршок пружи отпор, 
се обиде да го напушти местото на прекршокот или 
кривичното дело, кога не ја почитува наредбата на 
шумскиот полицаец доброволно да го предаде предме-
тот односно средството со кос е направено делото (се-
кира, рачна или моторна пила, превозно средство и 
ел.), односно одбие тоа да го стори, или одбие да го 
предаде оружјето ако такво оружје поседува, или ако 
одбие да биде приведено ако за тоа се јави потреба. 

Физичка сила, гумена палка и огнено оружје се упо-
требуваат" согласно Уредбата за употреба на средства 
на присилба и огнено оружје опишани во глава II, IV и 
V („Службен весник на РМ" бр. 22/98). 

8. Утврдување идентитет на лица и предмети 

Член 17 
Утврдувањето на идентитетот на лицата кои се зале-

чени при вршење на кривично дело или прекршок се 
врши согласно член 9 од овој правилник. 

Утврдувањето на идентитетот на предметите кои 
настанале и со кои е извршено кривичното дело од-
носно прекршокот се врши на тој начин што се утвр-
дува количеството на дрвото, видот на дрво, сортимен-
тот, видот на предметот со кој е извршено делото (се-
кира, рачна пила, моторна пила, запрежна кола, ка-
мион и слично). За превозното средство се запишува 
регистарскиот број, бројот на моторот и шасијата и 
типот односно марката на возилото. 

III. ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА 

Член 18 
Шумските полицајци своите задачи ги извршуваат со 

патролирање. 

Член 19 
Доколку постои основано сомнение дека некое лице 

извршило кривично дело или прекршок шумскиот по-
лицаец го пријавува до командирот на шумската поли-
циска станица на посебна пријава која треба да содржи 
особено: 
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1. општи податоци за лицето: 
- лично име на сторителот; 
- адреса на живеење; 
- број на лична карта; 
- година на раѓање; 
- личните имиња на соучесниците. 
2. податоци за местото и видот на прекршокот од-

носно кривичното дело: 
- место на кос е сторен прекршокот односно кри-

вичното дело (шумскостопанска единица, оддел, подод-
дсл или месност ако шумата не с уредена, патот - рела-
ција, населеното место, близина на маркантни и општо-
познати објекти и слично); 

- време на затегнувањето (ден, месец, година, час); 
- вид на прекршокот односно кривичното дело (опис 

на дејствието); 
- предмети со кои с извршено делото; 
- предмети кои настанале со извршуван>о на делото. 
3. податоци за шумската штета: 
- вид на дрво; 
- вид на сортиментот (трупци, јамско дрво, гра-

дежно дрво, огревно дрво, ситно техничко дрво и 
слично); 

- број на парчиња - должина и дебелина; 
- количество во м3; 
- потекло (од млади или од зрели насади); 
- ставка од ценовникот за шумска штета. 
- број на уништени садници; 
- вид и број на добиток во случаи на бесправно 

напасува, 
- површина на уништена или оштетена култура; 
- вредност во денари согласно ценовникот за шум-

ска штета. 
Пријавата се пополнува читливо и јасно. 

Член 20 
Врз основа на поднесената пријава од шумскиот по-

лицаец, командирот на шумската полициска станица до 
надлежниот орган поднесува кривична пријава односно 
барање за поведување на прекршочна постапка. 

Член 21 
Припадникот на шумската полиција потребно е да 

ги запознае основните орографски, сообраќајни, демо-
графски и други карактеристики на подрачјето што го 
контролира како и шумата според намената, видот на 
одгледувањето, видот на дрвјата, староста, шумите по 
сопственост, шумите загрозени од пожар, шумите из-
двоени за семе, шумските патишта и други објекти во 
шумата, изложеност на шумите на шумски кражби, шу-
мите во кои се планирани сечи, постојани и привремени 
складови на дрво и друго.1 

Член 22 
Припадник на шумската полиција води дневник за 

работниот ден. 
Во шумската полициска станица се води книга за 

дневни настани. 
Член 23 

При вршењето на службената должност припадни-
кот на шумската полиција со себе носи: 

- службена книга; 
- блок пријави; 
- блок записници; 
- блок потврди за одземени предмети и средства; 
- шумски жиг за евидентирање на бесправно посе-

чени стебла; 
- метро; 
- скица на патролниот реон или карта; 
- прибор за пишување; 
- пропишано оружје. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 191-29781 
22 септември 1998 година 

Скопје 

Согласен: 

Министер 
за внатрешни работи, 

Томислав Чокревски, с.р. 

Министер 
за земјоделство, шумарство 

и водостопанство, 
м-р Киро Докузовски, с.р. 

задна страна 

Имателот на оваа легитимација е овластен 
да ги обавува сите дејствија предвидени за 

шумска полиција со Законот за шумите 
("Сл. весник на РМ" бр. 47/97) 

М.П. 
(Министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство) 

1305. 
Врз основа на член 38 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 7/96), 
Министерството за образование и физичка култура во 
согласност со Министерството за здравство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА УЧЕСНИ-
ЦИТЕ ВО СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ И ОБЕ-
МОТ И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИТ-

НАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува здравствената кон-

трола на лицата кои во спортските здруженија и прет-
пријатија активно се занимаваат со спорт, односно со 
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спортско-рекрсативиа активност (во натамошниот 
текст: учесници во спортски активности), како и обе-
мот и начинот на организирана на итната медицинска 
помош. 

Член 2 
Здравствената контрола на учесниците на спорт-

ските активности обезбедува утврдување, следење и 
проверување на здравствената состојба и функционал-
ните способности, спречување, сузбивање и рано от-
кривање на болести и проценка на влијанието на фи-
зичката активност врз здравјето во зависност од полот, 
возраста и здравствената состојба, а со цел за унапреду-
вана на здравјето. 

Член 3 
Здравствената контрола на учесниците во спорт-

ските активности ја вршат лекари специјалисти по 
спортска медицина во здравствените организации, од-
носно ако нема специјалисти по спортска медицина 
здравствената контрола ја вршат лекар специјалист по 
општа медицина или лекар специјалист за внатрешни 
болести, до моментот на обезбедување на лекар специ-
јалист по спортска медицина. 

Член 4 
Здравствената контрола опфаќа здравствен преглед 

пред започнувањето со спортска активност и пред на-
стапувањето на натпревар за одделни учесници во 
спортските активности за одделни спортови, согласно 
актите на соодветните спортски сојузи, како и систе-
матски контролни прегледи за време на учеството во 
спортските активности (во натамошниот текст: систе-
матски контролен преглед). 

Член 5 
Здравствениот преглед пред започнувањето со 

спортска активност и систематскиот кбнтролен преглед 
се состои од: анамнеза (лична, семејна, социјална, ра-
ботна и спортска); утврдувана на здравствената со-
стојба - општа и по системи; антропометриски мерен>а; 
респираторни мерења; рендгенски испитувања на бе-
лите дробови и на срцето; електрокардиографски испи-
тувања; функционални испитувања на кардиоваскулар-
ниот систем во зависност од видот на спортот, возраста, 
полот и здравствената состојба и рутински лаборатори-
ски испитувања. 

Здравствениот преглед пред започнувањето со на-
стапување на натпревар сс состои од лекарски преглед 
за утврдувано на општата здравствена состојба. 

Во зависност од здравствената состојба и од видот на 
спортот во кој ќе учествува, учесникот на спортската 
активност се упатува и на други лабораториски, специ-
јалистички и психолошки испитувања. 

Член 6 
За извршената здравствена контрола се води еви-

денција во здравствената организација. 
Составен дел на евиденцијата е и писменото ми-

слење за здравствената состојба дадено за учесникот во 
спортска активност. 

Член 7 
Обезбедувањето на итната медицинска помош на 

спортските натпревари од меѓународна категорија се 
врши со присуство на лекар специјалист по спортска 
медицина кој ја укажува помошта и санитетско возило 
со соодветна опрема. 

Обезбедувањето на итната медицинска помош на 
другите натпревари се врши со присуство на лекар спе-
цијалист по спортска медицина односно специјалист по 
општа медицина, специјалист до внатрешни болести 
или доктор по медицина. 

Член 8 
Укажувањето на итната медицинска помош се врши 

на самото место на одржувањето на спортската актив-
ност или во соодветна просторија за таа намена во 
спортскиот објект. 

За укажување на итна медицинска помош од член 7 
став 2 на овој правилник спортските здруженија и прет-
пријатија обезбедуваат носила, шише со кислород и 
средство за имобилизација. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 13-2981/4 
30 септември 1998 година 

Скопје 

Министер за образование 
и физичка култура, 

д-р Софија Тодорова, с.р. 

Бр. 01-4145 
28 септември 1998 година 

Скопје 

Министер за здравство, 
доц. д-р Петар М. Илиевски, с.р. 

1306. 
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 01.10.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На А.Д. „Пивара" - Скопје се дава одобрение за 
издавано на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на акции во вредност од 15.000.000,00 УСД или 
во денарска противвредност по среден курс на Народ-
ната банка на Република Македонија на ден 02.10.1998 
година во износ од 765.004.500,00 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-
ваното. 

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

Бр. 01-127/1 
2 октомври 1998година Претседател на Комисијата, 

Скопје д-р Владимир Кандикијан, с. р. 
1307. 

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 01.10.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

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

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност -
единаесета емисија на акции во вредност од 3.000.000,00 
ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на 
Народната банка на Република Македонија на ден 
02.10.1998 година во износ од 92.924.886,00 денари. 
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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. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои досега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. 

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

Бр. 01-103/1 
2 октомври 1998 година Претседател на Комисијата, 

Скопје д-р Владимир Кандикјан, с. р. 
1308. ~~ 

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 01.10.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Комерцијална Банка" А.Д. - Скопје се дава 
одобрение за издавање на краткорочни хартии од вред-
ност - прва емисија на сертификати за депозит во вред-
ност од 200.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на краткорочните 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. 01-144/1 
2 октомври 1998 година Претседател на Комисијата, 

Скопје д-р Владимир Кандикјан, с. р.. 

1309. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргуван>е 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 01.10.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „СБС - АГРО Банка Интернешенел Македо-
нија44 - А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - трета емисија на ак-
ции во вредност од 3.800.000,00 ДЕМ или во денарска 
противвредност по среден курс на Народната банка на 
Република Македонија на ден 02.10.1998 година во из-
нос од 117.704.855,60 денари. 

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

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-

вани и купувачи на акции од оваа емисија на Банката да 
се јават лица кои досега немаат инвестирано во Бан-
ката. 

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

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

Бр. 01-115/1 
2 октомври 1998 година Претседател на Комисијата, 

Скопје д-р Владимир Кандикјан, с. р. 

а) член 10 став 2 алинеја 1 и 2 од Законот за вршење 
на нотарските работи („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/96 и 25/98) и 

б) член 2 од Правилникот за полагање на нотар-
скиот испит („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 4/97). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ". 

3. Уставниот суд на Република Македонија поведе 
постапка за оценување уставноста на одредбите од За-
конот означени во точката 1 под а) од оваа одлука и на 
законитоста на членот 2 од правилникот означен во 
точката 1 под б) од оваа одлука затоа што се постави 
прашањето за нивната уставност односно законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 10 став 1 
точка ѓ) од Законот, помеѓу другите услови за имену-
вано на нотар, е утврдено и лицето да ужива углед за 
вршено на нотарските работи. Во член 10 став 2 алинеи 
1 и 2 од Законот е утврдено да се смета дека не ги 
исполнува условите од став 1 точка ѓ) од овој член 
лицето 1) кое е осудено за кривично дело од користољу-
бие или друго кривично дело кое се гони по службена 
должност, се додека траат правните последици од осу-
дата и 2) на кое му престанала функцијата судија, држа-
вен службеник, нотар и адвокат, затоа што претходно 
со одлука на надлежен орган е утврдена негова одго-
ворност, додека не поминат три години од денот на 
престанувањето на функцијата. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот лицето обвинето 
за казниво дело ќе ,се смета за невино се додека него-
вата вина не биде утврдена со правосилна судска од-
лука, а според член 14 став 1 од Уставот никој не може 
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело 
и за кое не била предвидена казна. Согласно член 54 
став 1 од Уставот слободите и правата на граѓанинот 
можат да се ограничат само во случаи утврдени со 
Уставот. 

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под ед-
накви услови, му с достапно секое работно место. 

Уставниот суд на Република Македонија, разгледу-
вајќи ги означените алинеи на член 10 став 2 од Законот 
оцени дека тие претставуваат облик на ограничување 
на правата и положбата на граѓаните, во првиот случај, 
како последица од осудуваноста за кривични дела, што 
во теоријата и законодавството на Република Македо-
нија с познато под поимот „правни последици на осуда-
та", а во вториот како последица од одговорност за 
престанок на функцијата што лицето ја вршело во ми-
натото, што во крајна линија има иста правна природа. 

1310. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
14 став 2, член 28 и член 70 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија („Службен весник на РМ" 
бр. 70/92) на седницата одржана на 30 септември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат: 
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Поради тоа, Уставниот суд смста дека за оценка на 
уставноста на оспорените алинеи, не с суштествено да 
утврди дали осудуваноста за кривично дело или разре-
шувањето од одредена функција с во склад со критери-
умите што во дадено време се важни за процена на 
личниот углед како вредносна категорија, туку дали 
пропишувањето на ограничувањето во оспорените 
одредби од Законот како последица на осуда за кри-
вично дело односно разрешување има уставен основ. 

Тргнувајќи од изнесениот пристап, Судот како 
првенствен критериум на уставноста ги зеде предвид 
означените одредби од член 13 и 14 на Уставот кои, 
меѓу другото, утврдуваат два принципи на казнсно-
правниот однос, а тоа се, прво, дека за извршеното 
казниво дело на сторителот може да му се изрече казна 
што како таква е утврдена со закон или друг пропис и 
второ, дека казната може да се изрече само со судска 
одлука. Тоа, според мислењето на Судот, значи дека 
казнено правниот однос се исцрпува во релацијата на 
казнивото дело и судски изречена казна за неговиот 
сторител и дека натамошни последици од неговото 
извршувана односно од осудата за тоа дело кои се со-
стојат во ограничуваа на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со 
Уставот, согласно член 54 став 1 од Уставот. 

Имајќи предвид дека ограничуваното на достапно-
ста на нотарската функција со оспорените одредби од 
Законот настапува како правна последица од осудата 
по сила на Законот, а не како индивидуализирана казна 
(забрана) што ја изрекува суд во рамките на видовите 
на казни односно санкции, утврди дека не се во соглас-
ност со член 13 и 14, во врска со член 54 став 1 и член 32 
од Уставот на Република Македонија. 

6. Во ч^ен 2 од Правилникот за полагање на нотар-
скиот испит е предвидено тој да се полага усно и пи-
смено според единствена содржина што опфаќа повеќе 
предмети и таа се однесува на сите кандидати, неза-
висно од тоа дали претходно имаат положено правосу-
ден испит или не. 

Во членот 141 став 2 од Законот за вршење на но-
тарските работи глобално се утврдуваат областите кои 
треба да бидат опфатени во содржината на нотарскиот 
испит. Поради очигледното совпаѓање на дел од мате-
ријата на нотарскиот испит со правосудниот испит (кри-
вично право, облигационо право, стварно и семејно 
право и т.н.) во овој член од Законот е изречно предви-
дено дека при определувањето на содржината на нотар-
скиот испит, кој се состои од устен и писмен дел, ќе се 
води сметка за содржината на правосудниот испит, за да 
се избегне повторното пол агин>е на правната материја 
која била опфатена со правосудниот испит. 

Од изнесената законска одредба произлегува дека со 
Правилникот за полагање на нотарскиот испит треба да 
се обезбеди при полаппвето на нотарскиот испит кан-
дидатите со положен правосуден испит да не ја полагаат 
повторно материјата од тој испит која што исто така с 
потребна за нотарскиот испит. Со оглед на тоа што 
содржината на нотарскиот испит, во која с опфатен и 
дел од содржината на правосудниот испит, с утврдена 
единствено за сите кандидати Судот утврди дека член 2 
од Правилникот не е во согласност со член 141 став 2 од 
Законот за вршење на нотарските работи. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 212/97 Претседател 
1 јули 1998 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1311. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Не се поведува постапка за оценување уставноста 
на членовите 70, 71, 72, 74, 75 и 76 од Законот за 
радиодифузна дејност („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 20/97). 

2. Се отфрла иницијативата за поведување постапка 
за оценувано уставноста на член 73 и 77 од Законот 
означен во точката 1 од ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ". 

4. Манчо Манчев, адвокат од Кавадарци, на Устав-
ниот суд на Република Македонија му поднесе иниција-
тива за поведување постапка за оценување уставноста 
на членовите 70, 71, 72, 73, 74, 75,76 и 77 од Законот за 
радиодифузна дејност. Во иницијативата се наведува 
дека начинот на плаќање на радиодифузната такса со 
сметките за електрична енергија утврден со член 75 од 
Законот исклучува донесување решение за задолжу-
вање со таксата како поединечен акт, што е правило на 
управната постапка, а со тоа и се оневозможува оства-
рување на правото на жалба на граѓанинот против евен-
туално такво решение во согласност со член 15 од Уста-
вот. Исто така, се наведува дека со оспорените одредби 
од Законот се воспоставувала монополска положба на 
одредени субјекти (МТВ) со оглед на тоа што за нив се 
обезбедува промптна наплата на јавната давачка, а за 
други субјекти што се финансираат од јавните давачки, 
а подмируваат други потреби (социјално, пензии и ти) 
наплатата се одвива редовно (со решение, по жалба...), 
а со тоа и граѓаните се доведувале во нееднаква по-
ложба. 

5. На седницата Судот утврди дека радиодифузните 
организации се финансираат од вршењето на својата 
дејност, донации и други приходи. 

Според член 71 за создавање на општите услови од 
член 7 на овој закон се установува радиодифузна такса. 

Согласно член 72 од Законот, радиодифузна такса 
плаќа секој корисник на радио и телевизиски приемник, 
а според ставот 2 по исклучок од став 1 на овој член 
Владата на Република Македонија на предлог на Сове-
тот ќе определи кои корисници на радио и ТВ прием-
ници, како и подрачја кои не се покриени со квалитетен 
радиотелевизиски сигнал, нема да плаќаат радиоди-
фузна такса. 

Според ставот 3 на овој член семејното домаќинство 
како корисник, независно од бројот на радио и ТВ при-
емниците што ги поседува, плаќа една радиодифузна 
такса, а според ставот 4 претпријатијата и другите 
правни лица, освен државните органи и воспитно-обра-
зовните организации и јавните здравствени организа-
ции плаќаат радиодифузна такса за секој радио и ТВ 
приемник што ги поседуваат, како и за приемниците 
вградени во нивните моторни возила. 

Согласно ставот 5, по исклучок од став 4 на овој 
член, хотелите и другите угостителски објекти и соци-
јални институции плаќаат по една радиодифузна такса 
за десет соби опремени со радио и ТВ приемник, а секое 
друго правно и физичко лице, освен радиодифузните 
организации плаќа по една радиодифузна такса за 20 
вработени чии работни места се опремени со радио и 
ТВ приемник. Корисниците од ставовите 4 и 5 на овој 
член кои поседуваат само радио приемници плаќаат 1/3 
од утврдениот износ на радиодифузната такса. 
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Според член 73 радиодифузната такса се плаќа секој 
месец, во,. висина од 2,5% од просечната нето месечна 
плата исплатена во Републиката за претходните три 
месеци, а согласно ставот 2 висината на радиодифуз-
ната такса од став 1 на овој член, Советот ја усогласува 
со објавениот податок на Заводот за статистика за ви-
сината на просечната нето месечна плата во стопан-
ството исплатена во последните три месеци и за тоа ја 
известува јавноста. 

Согласно член 74 од Законот, регистар на корис-
ници на радио и ТВ приемници води јавното радиоди-
фузно претпријатие од член 9 став 3 на овој закон, а за 
секоја промена на користење на радио и ТВ приемник 
корисниците се должни да го известат претпријатието 
од став 1 на овој член во рок од 15 дена од денот на 
промената. 

Во член 75 е предвидено дека радиодифузната такса 
се наплатува со сметката за наплата на електричната 
енергија врз основа на евиденцијата (регистар на корис-
ници на радио и ТВ приемници) што ја води претприја-
тието од член 74 став 1 на овој закон. 

Корисник на електрична енергија кој не поседува 
радио и ТВ приемник не подлежи на обврската за пла-
ќана на радиодифузна такса ако на претпријатието од 
член 74 став 1 на овој закон докаже дека не поседува 
или од одделни причини не користи радио и ТВ прием-
ник, за што истото издава соодветна потврда на корис-
никот. 

Радиодифузната такса за приемниците вградени во 
моторните возила од член 72 став 4 на овој закон се 
наплатува при регистрација на моторните возила од 
овластена организација за тоа, во годишен износ. 

Во сметката за наплатата на електричната енергија 
се назначува и износот на радиодифузната такса и месе-
цот за кој се однесува. 

Според член 76 средствата од радиодифузната такса 
се уплатуваат на посебна собирна сметка кај институци-
јата што го врши платниот промет која ги насочува на 
соодветните корисници согласно со овој закон. 

Во поглед на присилната наплата, каматата и заста-
реноста на обврската за плаќање на радиодифузната 
такса, соодветно се применуваат одредбите од Законот 
за персоналниот данок од доход, доколку со друг закон 
не е поинаку определено. 

Конечно, во член 77 с предвидено дека средствата 
прибрани од радиодифузната такса установена заради 
намените од член 7 на овој закон се распоредуваат врз 
основа на следниве критериуми: 

- 61% од прибраните средства за јавното радиоди-
фузно претпријатие што врши дејност на територијата 
на Република Македонија за создавање и емитување на 
програми од интерес за државата; 

- 16,5% од прибраните средства за изградба, одржу-
вање и употреба на основната радиодифузна мрежа; 

- 7,5% од прибраните средства за развој и техничка 
опременост на јавното радиодифузно претпријатие на 
територијата на Република Македонија; 

- 5% од прибраните средства за јавните радиоди-
фузни претпријатија што вршат дејност на локално 
ниво и 

- 10% од прибраните средства за создавана и емиту-
вана на програми од јавен интерес за трговските ради-
одифузни друштва и за независни продуценти. 

6. Во член 55 став 1 од Уставот се гарантира слобо-
дата на пазарот и претприемништвото, а согласно ста-
вот 2 на овој член Републиката обезбедува еднаква 
правна положба на сите субјекти на пазарот. 

Со оглед на тоа што во член 70 од Законот е дозво-
лено радиодифузните организации да се финансираат 
од различни извори, како и другите субјекти на паза-
рот, Судот оцени дека со него не се создаваат можности 
за нееднаквост помеѓу радиодифузните организации и 

други субјекти, ниту се ограничува слободата на паза-
рот и претприемништвото, поради што не може да се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

7. Согласно член 33 од Уставот секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон. 

Со оглед на тоа што со оспорените членови 71 и 72 
од Законот се воведува јавна давачка за намирување на 
потребите на создавана на општи услови за развој на 
радиодифузната дејност како јавен расход преземен од 
Републиката со член 7 и се утврдува начинот на нејзи-
ното плаќања, Судот оцени дека не може да се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот. 

Исто така, не може да се постави прашањето за 
согласноста на член 74 од Законот со член 33 од Уста-
вот, затоа што евиденцијата на имателите на прием-
ници се надоврзува на определувањето на обврзникот 
на таксата и е технички услов за нејзиното плаќање. 

Конечно, со оглед на тоа што во член 76 став 1 се 
утврдува техниката на собирање и дистрибуцијата на 
средствата од радиодифузната такса, а ставот 2, пак, со 
својата упатувачка норма се повикува на примена на 
поопшт закон за постапување во случаи кои не се регу-
лирани со овој специјален закон, а по својата природа 
спаѓаат во сферата на постапката за реализација на 
даночните односно таксените обврски, Судот оцени 
дека и овој член од Законот не с во несогласност со 
член 33 од Уставот. 

8. На седницата Судот утврди дека со решение У.бр. 
88/97 од 5 ноември 1997 година Судот не повел постапка 
за оценување уставноста на член 75 од Законот, но од 
друг аспект од оној што се истакнува во оваа иниција-
тива. 

Разгледувајќи го повторно член 75 од аспект на 
остварувањето на уставната гаранција на правото на 
жалба против поединечните правни акти донесени во 
постапка во прв степен пред суд, управен орган или 
организација или други институции што вршат јавни 
овластувања, утврдена во член 15 од Уставот, Судот 
утврди дека непосредната наплата на радиодифузната 
такса без посредство на поединечен акт за задолжување 
е посебен облик на управна постапка. Отсуството на 
поединечни акти за задолжувана во тие случаи, според 
мислењето на Судот, не може и не смее да биде основ за 
исклучување на правото на жалба, во најширока сми-
сла, на обврзниците кои сметаат дека наплатата на тие 
такси е незаконита по основ или по висина. Во тој 
контекст Судот оцени дека правото на обврзниците на 
радиодифузната такса од став 2 на овој член да го оспо-
рат. основот за плаќање на таксата пред Јавното ради-
одифузно претпријатие што го води регистарот на ко-
рисници на радио и ТВ приемници, го овозможува и го 
вклучува во себе правото на жалба против поединеч-
ниот акт на Јавното претпријатие со кој конечно се 
утврдува основот за плаќањето на таксата, имено, посе-
дувањето или непоседувањето приемник. Тоа значи 
дека во смисла на член 75 став 2 Јавното претпријатие 
за радиодифузна дејност ќе му достави на обврзникот 
решение доколку не го прифати приговорот за непосе-
дување ТВ приемник, против кое тој може да поднесе 
жалба заради заштита на своите права. Поради тоа 
Судот смета дека не може да се постави прашањето за 
несогласноста на член 75 од Законот со член 15 од 
Уставот. 

9. Судот утврди дека со решението У.бр. 88/97 од 5 
ноември 1997 година не повел постапка за оценување на 
уставноста и на член 73 и 77 од Законот и дека нема 
причини за поинакво одлучување, поради што одлучи 
да ја отфрли иницијативата за поведување постапка за 
оценување на нивната уставност. 
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10. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од ова решение. 

11. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јоснф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 3/98 Претседател 
9 септември 1998 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1312. 
Врз основа на членовите 1,2,4,9,12 и 16 од Законот 

за републичките награди („Службен весник на СРМ" 
бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот 
за републичките награди („Службен весник на СРМ" 
бр. 36/89) и член 8 од Правилникот за работа на Одбо-
рот за доделување на наградата „11 Октомври", Одбо-
рот за доделување на наградата „11 Октомври", на сед-
ницата одржана на 5.10.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМ-
ВРИ" ВО 1998 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ 
ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛ-
ТУРАТА, УМЕТНОСТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВА-
НИЕТО И СТОПАНСТВОТО ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. За долгогодишни особено значајни остварувања 
во областа на културата и уметноста, наградата 
се доделува на: 

1. Никола Лазаревки, филмски сценограф -
Скопје; 

2. Бајруш Мјаку, актер - Скопје; 
3. Таки М. Павловски, академски сликар - Скопје; 
4. Тодор Паскали, архитект и конзерватор -

Скопје; 
5. Александар Џамбазов, композитор - Скопје. 

II. За долгогодишни особено значајни остварувања 
во областа на науката и образованието, награ-
дата се доделува на: 

1. Проф. д-р Игнатие Богдановски, стоматолог -
Скопје; 

2. Д-р Галаба Паликрушева, етнолог - Скопје; 
3. Проф. д-р Владимир Серафимовски, интерниот -

гастроентеролог - Скопје. 

III. За долгогодишни особено значајни остварувања 
во областа на стопанството, наградата се доде-
лува на: 

1. М-р Вангел Гагачев, стопанственик - Битола; 
2. М-р Глигорие Гоговски, стопанственик - Тетово. 

IV. На наградените им се доделува: 
диплома, плакета и паричен износ од осум (8) 
просечни лични доходи исплатени во стопан-
ството «а Република Македонија во последното 
тримесечје 1998 родина. 

V. Согласно член 15 од Законот за републичките 
награди оваа одлука да се објави во „Службен 
весник на Република Македонија", а преку печа-
тот и другите средства за јавно информирање да 
се објави најдоцна до 10.10.1998 година. 

Претседател на Одборот, 
проф. д-р Славчо Бахчеванџиев, с.р. 
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И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување со изворниот тскст, 
утврдено с дека во текстот на Одлуката за определу-
вање на услови за градба за објектот „СОС - детско 
село", што треба да се гради во општината Гази Баба -
Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 48/98, направена е грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „СОС - ДЕТ-
СКО СЕЛО", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШ-

ТИНАТА ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 

Во член 1 наместо текстот „на КП бр. 575/9, КП бр. 
523/2 и КП бр. 561/3" да стои „на КП бр. 575/9, КП бр. 
573/2 и КП бр. 561/3". 

Бр. 23-2351/2 Од Владата на 
6 октомври 1998 година Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 

тужбата на тужителот Амет Рецеп од Скопје, против 
тужената Мир адија Рецеп, со непозната адреса на 
живеење. 

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

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје Х.V. П.бр. 
2194/98. (17226) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води 
постапка за развод на брак, по тужбата на тужи-
телката Андонова Наталија од Скопје, ул."Лазар Поп 
Трајков" бр. 47, против тужениот Андонов Аце со 
непозната адреса на живеење. 

Судот со решението IХ.П.бр.1869/98 од 11.IХ.1998 
година на тужениот согласно чл. 78 ст. 2 т. 4 од ЗПП и 
назначи привремен застапник за да ги штити неговите 
интереси во постапката и тоа адвокат Дафинка 
Ивановска од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 59. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. 

Доколку во овој рок тужениот и неговиот полно-
мошник не се јават во судот истиот се предупредува 
дека назначениот привремен застапник адвокат Дафи-
нка Ивановска од Скопје ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не ќе се појави пред судот,, односно додека 
Органот за старателство не ќе го извести судодот дека 
дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЕХ. П.бр. 
1869/98. (17230) 



Стр. 2600 - Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 октомври 1998 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води постапка за 

долг по тужбата на ППС "Мак Прогрес" - Виница 
против тужениот Ристо Трајанов од с. Трсино, сега во 
странство со непозната адреса. Вредност на спорот 
61.853,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да достави 
до судот своја адреса или полномошно. Доколку тоа 
не го стори од судот му се поставува привремен 
застапник Катерина Цоневска - стручен соработник 
која да го застапува се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Виница П.бр. 208/96. (17346) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена пранична постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Сузана Ју-
меровска од Куманово, против тужениот Селман Ју-
меровски од Куманово, со непознато престојувалиште 
во СР Германија. 

На тужениот му се поставува привремен за-
стапник кој ќе ги застапува интересите негови се до 
правосилното окончување на постапката, односно 
додека не се јави тужениот или негов полномошник 
пред судот, односно додека Центарот за социјална 
раобта не го извести судот дека назначил старател, а 
за привремен застапник се назначува адвокатот Славе 
Илиевски од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово. (17005) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена 
постапка за сопственост по тужбата на тужителите 
Спасиќ Милорад, Радивое и Живорад сите од Кума-
ново, против тужените Аднан Незири од с. Опае и 
Спасиќ Ристо иселени во Канада сега со непозната 
адреса на живеење и престојување. Вредност на спо-
рот 200.000 денари. 

На тужениот Спасиќ Ристо од Канада, му се поста-
вува привремен застапник Ѕвонко Богдан, адвокат од 
Куманово, кој ќе го застапува пред судот во оваа 
правна работа се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначил стараел. 

Од Основниот суд во Куманово, III. П.бр. 09-
541/96. (17165) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по 

основ на одршка и купопродажба по тужбата на 
тужителот Љутвија Шаќир од Тетово, против туже-
ниот Тончева Бојана од Тетово, а сега со непозната 
адреса во Америка. Вредност на спорот 60.000,00 
денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
пред овој суд или, пак, постави свој полномошник. 
Доколку тоа не го стори во рок од 30 дена судот ќе и 
постави привремен застапник кој ќе се грижи за 
нејзините интереси до правосилното окончување на 
спорот за сопственост. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 966/98. (17163) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за сопственост по тужбата на тужителот Авни Адеми 
од с. Пирок, против тужените Џелили Абибе од с. 
Чегране и други. Вредност на спорот 30.000,00 денари. 

Се повикува тужената Џелали Хабибе од с. Чег-
ране - Гостиварско, сега со непозната адреса да се јави 
во рок од 30 дена по објавување на огласот во 
"Службен весник на РМ" во Основниот суд во Тетово, 
или постави свој полномошник кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси. Во спротивно, судот 
преку ЦСР - Тетово ќе и постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 119/98. (17164) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Марика 
Тимофеева од Тетово, против тужениот Гарип Тимо-
феев од Тетово, а сега со непозната адреса во Таш-
кенд. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да овла-
сти полномошник кој ќе го застапува во постапката. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Цен-
тарот за социјална работа во Тетово, ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово,' П.бр. 1035/98. (17353) 

Пред Основниот суд во Тетово во. тек е постапка 
за докажување на смртта на лицето Алија Шефике од 
с. Горна Речица - Тетовско, по предлог на предлагачот 
Алији Таџедин од с. Горна Речица. 

Се повикува лицето Алије Шефке од с. Г. Речица 
да се јави пред Основниот суд во Тетово или секој 
друг што знае за неговиот живот во рок од 15 дена по 
објавување на огласот. Во спротивно, судот ќе 
постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.498/98. (17354) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
646/98, на регистарска влошка бр. 03001379?-6-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Весна Добре Илиевска ТП ул. „Сремски Фронт" 14/20, 
Штип. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47. 

Основач овластен потписник е Весна Илиевска. 
Во вршење на дејноста спрема трети лица истапува 

во свос име и за сметка на фирмата, а за обврските 
сторени во тој промет одговара лично со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 646/98. 
(16549) 

Основниот суд во Штии, со решението Трег. бр. 
722/98, на регистарска влошка бр. 03001445?-3-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на;Дру-
штво со ограничена одговорност Модна конфекција 
„ВЛАХОВ" д.о.о. ул. „Енгелсова" бр. 14/29. 

Основачи - содружници сс Ленче Влахова и Дарко 
Влахов. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.16, 
51.42/1, 52.42, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона продажба на стоки од увоз, 
реекспорт, посредување и застапување во надворешно-
то трговско работење. 

Неограничено овластување, потполна одговорност. 
Ленче Влахова, управител со неограничени овла-

стувања која е и застапник во надворешното трговско 
работење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 722/98. 
(16548) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 2655/98, на регистарска влошка бр. 02003858?-
8-01-000 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со претпријатието со Друштвото за трговија и 
услуги „ЕУРОЛЕК", Гого ДООЕЛ увоз-извоз, ул „Ни-
кола Парапунов" бр. 3/80, Скопје. 

Дејности: 51,46 - трговија на големо со фармацевт-
ски производи, 51.45, 51.55, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
74.84, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
74.20/3, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.32, 52.33, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.57, 60.21, 
60.23,60.24,63.21,71.10, 71.21,74.40,74.12,74.13, 74.14 
- надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Босилковски Гого - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2655/ 
98. (16340) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 2361/98, на регистарска влошка бр. 02003750?-
8-01-000 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со законот на Друштвото за трговија и услуги 
„МАРКЕТ БОБИ-23" Драган Павловски ДООЕЛ из-
воз-увоз, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 23, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.44/1 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 
52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.38, 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, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.70, 51.57, 70.20, 63.40, 70.31, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 63.30, 
55.30/1, 55.30/2, 93.02, 15.33, 15.86, 15.87, 15.89, 02.01, 
02.02, 63.12, 74.13, 74.40, 74.84, 60.21, 60.23 , 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21 - надворешно трговски промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција и меѓународен транспорт на патници, угостителски 
и туристички услуги во правниот промет со трети лица. 

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Управител на друштвото е Оливера Павловска, без 

ограничување. 
Оливера Павловска како управителка друштвото 

воедно ќе биде и застапник во внатрешниот и надво-
решниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2361/ 
98. (16341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 2521/98, на регистарска влошка бр. 02003912?-
8-01-000 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија, производство и 
услуги „АЛКОМ" Зоран Тодоровски ДООЕЛ извоз-
увоз, ул. „Петар Ацев" бр. 3, Скопје. 

Содружник: Тодоровски Зоран од Скопје. 
Управител е Тодоровска Надежда без ограничу-

вање. 
Дејности: 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 

22.13, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.41, 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, 51.11, 

51.12, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 61.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 5*21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 74.12, 74.14, 74.40, 
74.83, 74.84,72.30,72.40,72.60, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, застапување странски 
фирми, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
стоки, меѓународен превоз на патници. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2521/ 
98. (16342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 2513/98, на регистарска влошка бр. 02003777?-
8-09-000 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со Законот за трговските друштва на Здравстве-
ната организација - аптека „ИРИС" п.о. ул. „11 Октом-
ври" бр. 11, Куманово. 

Приватна здравствена организација - аптека 
„ИРИС" Сел>им ДООЕЛ. 

Содружник: Сел>им Шабани. 
Дејност: 52.31. 
Во правниот промет друштвото настапува во свое 

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

Сел>им Шабани, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2513/ 

98. (16343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Трег. бр. 3085/98, на регистарска влошка бр. 02003952?-
8-03-000 го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „КАЛАС" Катерина и др. увоз-извоз ДОО, „ул. 
Милан Мијалковиќ" бр. 3, Скопје. 

Содружници на друштвото: Стефковска Катерина, 
Стефковски Лазо и Јанкулоски Сашко од Скопје. 

Дејности: 34.10, 34.30, 35.41, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
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, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.13, 74.40, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01 - надворешно трговско 
работење, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во промет на стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на патници, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски 
работи и туристички услуги. 

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

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



Стр. 2600 - Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 октомври 1998 

Такси превоз; 60.23 Превоз на патници во друмскиот 
сообраќај, слободен; 60.24 Превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица, 
одговара лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Дураки Рефет - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1753/ 
98. (16409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2779/98, на регистарска влошка бр. 02003659?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец Авто такси „ЕНЕС" Јакуп Ружди Бериша од 
Скопје, ул. „Јајце" бр. 62-А. 

Дејност: 60.21 Друг копнен сообрќај; 60.21 Превоз 
на патници во друмски копнен сообраќај, линиски; 
60.22 Такси превоз; 60.23 Превоз на патници во другиот 
друмски сообраќај, слободен; 60.24 Превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај. 

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

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица одговара лично со целиот свој имот. 

Овластување: Јакуп Ружди Бериша - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2779/ 
98. (16410) 

Друштвото во внатрешниот и надворешно тргов-
скиот промет го застапува Стефковска Катерина од 
Скопје, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3085/ 
98. (16344) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3069/98, на регистарска влошка бр. 02004028?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец Колонијал „ЕГЗОН" Рамадан 
Шефки Хоџа, ул. „Џон Кенеди" бр. 9, лок. 3 - Скопје. 

Дејности: 52.11 Трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалаци и тутун. 

Управител е Рамадан Хоџа од Скопје, ул. „Отокар 
Кершовани" бр. 2. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3069/ 
98. (16407) 

Основниот суд Скопје ! - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2076/98, на регистарска влошка бр. 02003845?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Трговското друштво за производство, 
промет и услуги „ТАНГО - КОМЕРЦ" извоз-увоз 
д.о.о. Ани Поповски и др. ул. „Париска Комуна" бр. 
19-2/8 - Скопје. 

Управител: Поповски Ален, Скопје; Поповски Ани, 
Скопје. 

Управител: Поповски Ален, партнер. 
Основан со договор ТДР 01-1/1/98 А-1 од 20.06.1998 

г. со основачки влог проценет на износ од 403.000,000 
ден. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/1,01.13/2, 01.30,15.11,15.61, 
15.81/1, 15.91, 15.93, 17.40/1, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
17.72, 18.23, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.21, 28.73, 36.13, 36.14, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 5123, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 
63.40, 70.11,70.12, 74.84, 70,20; надворешна трговија со 
прехранбени производи; надворешна трговија со непре-
хранбени производи; посредување и застапуваа во 
прометот на стоки и услуги; застапување на странски 
физички и правни лица; долгорочна прозводствена коо-
операција; меѓународна шпедиција и транспорт; аген-
циски услуги во транспортот; консигнациона продажба, 
комисиона продажба; угостителски и туристички 
услуги; извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот 
промет со соседните земји (Грција, Бугарија, Србија и 
Албанија). 

Овластувања: Неограничени. 
Одговорност: Одговара до висина на основачки 

влог. 
Застапување: Поповски Ален, управител, без огра-

ничување во внатрешниот и надворешно-трговскиот 
промет. 

Овластен потписник е Ален Поповски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2076/ 

98. (16408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1753/98, на регистарска влошка бр. 02002861?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
ТП Авто такси „РЕФЕТ" Рефет Решат Дураки од 
Скопје, с. Арачиново ул. „6" бр. 34. 

Дејност: 60.2 Друг копнен сообраќај; 60.21 Превоз 
на патни во друг копнен сообраќај, линиски; 60.22 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2653/98, на регистарска влошка бр. 02003921?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Таксист „АН - СИ" Ко-
левски Симе Зоран, ул. „Ѓорѓи Капчев" бр. 30 - Скопје. 

Основач на ТП е Колевски Зоран со пријава бр. 1 од 
10.09.1998 год. 

Дејности: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските превземени во правниот промет одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител на трговецот е: Колевски Зоран, без 
ограничу ван>е. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2653/ 
98. (16411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3286/98, на регистарска влошка бр. 02004005?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар како трго-
вец поединец ТИ Колонијал „ДИКИ", Љиљана Ѓорѓи 
Исаилова, ул. „Бледски договор" бр. 3 - Скопје. 

Основач: Љиљана Ѓорѓи Исаилова од Скопје, бул. 
„Илинден" бр. 90. 

Дејност: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52,24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33. 

За управител на ТП се одредува лицето Љиљана 
Ѓорѓи Исаилова од Скопје. 

Овластувања: Трговецот поединец во правниот про-
мет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Одговорност: За обврските на ТП во правниот про-
мет со трети лица превземени во текот на работењето 
одговара ТП Љиљана Ѓорѓи Исаилова лично со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3286/ 
98. (16417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3073/98, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговецот поединец Катерина Симеон 
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Костовска ТП „КРИСТИ" трговија на мало Скопје, ул. 
„Видое Смилевски Бато" бр. 7/11. 

Основач на фирмата е: Катерина Костовска од 
Скопје, бул. „АСНОМ" бр. 38/1-5. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24. 
Одговорност: одговара со целиот свој имот Кате-

рина Костовска - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3073/ 
98. (16418) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2945/98, на регистарска влошка бр. 02004045?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговецот поединец Мини-маркет „НИНА" ТП На-
дија Омер Дервишевиќ, ул. „Булевар Авној" бр. 58 -
Скопје. 

Дејност: 52.1 Трговија на мало во ^специјализирани 
продавници; 52.12 Друга трговија на мало во продав-
ници со мешовита стока. 

Првава од 27.08.1998 год. 
Управител: Шадија Дервишевиќ од Скопје, ул. 

„Ѓорче Петров" бр. 133. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2945/ 
98. (16419) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3053/98, на регистарска влошка бр. 02003967?-
6-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Такси превоз „БИТИ" 
Сабит Таип Мифтари ТП Гостивар, с. Чајле. 

Со пријава од 25.08.1998 г. како трговец-поединец се 
запишува лицето Сабит Мифтари од с. Чајле Гостивар. 

Дејност: 60.22. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските преземени во правниот промет со трети лица 
одговара лично со целиот свој имот. 

Управител - Сабит Мифтари, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3053/ 

98. (16420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3106/98, на регистарска влошка бр. 02003973?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Авто•такси ТП „ТИСА" 
Далип Мерсим Далипи, нас. Питарница 6, бб - Гости-
вар. 

Дејност: 60.22 Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени према трети лица трговецот 

поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Управител без ограничувана на фирмата е лицето 

Далипи Далип нас. Питарница 6, бб - Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3106/ 

98. (16421) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 527/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-3466-0, го запиша во 
судскиот регистар пристапувавте кон претпријатието 
на основач за трговија „КИТ - ГО", Штип, ул. „Христи-
јан Карпош" бр. 22 - Штип. 

Пристапувањето кон трговското претпријатие 
„КИТ - ГО" Штип, како основач на правното лице 
„ИНТЕР - МАКС" Кочани, бр. на рег. вл. 1-3214-0. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 527/98. (16481) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 522/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-14126-0, го запиша во 
судскиот регистар дополнувањето на дејноста на Прет-
пријатието за трговија и шпедиција „ТАУРУС-М" 
Д.О.О. експорт-импорт Струмица. 

Во надворешнотрговскиот промет претпријатието ја 
проширува својата дејност во: 

- меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 522&8. (16482) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 521/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-268-0, ја запиша во 
судскиот регистар промена на овластено лице на Јавна 
здравствена организација Медицински центар - Штип 
п.о. ул. „Љубен Иванов" бр. 25. 

Се брише Иван Рамбабов директор со неограничени 
овластувања, а се запишува Д-р. Огњан Мицков дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 521/98. (16483) 

_ Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 509/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-3603-0, го запиша во 
судскиот регистар пристапување на основач на Произ-
водно, услужно и трговско претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз „ДРАГОСЛАВ" п•о. тип ул. „5-ти Кон-
грес" бр. 35. 

Кон претпријатието како основач пристапува ли-
цето, Димитриевски Орце од Скопје, со стан на ул. 
„Симеон Кавракиров" бр. 12/11, л.к. 781560 и м.бр. 
2712950450042 издадено од УВР Скопје. 

Основачот кој пристапува вложува Товарно мо-
торно возило со вкупна вредност од 450.000,00 денари. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 509/98. (16484) 
Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 490/ 

98, на регистарска влошка бр. 1-1852-0, ја запиша во 
судскиот регистар истапување на основач на Претпри-
јатие во приватна сопственост за трговија на големо и 
мало Автокомерц со ПО Кочани ил. „Македонска" бр. 
10. 

Истапување на основачите Георгиев Јане и Митев 
Борис од Претпријатие во приватна сопственост за 
трговија на големо и мало Автокомерц п.о. Кочани. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 409/98. (16485) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 478/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-49540, ја запиша во 
судскиот регистар пристапувањето на основачи на 
претпријатието за трговија и транспорт експорт-им-
порт „БИСЕР-ШПЕД" п.о. ул. „Александар Македон-
ски" 9/7-12 Радовиш. 

Во претпријатието пристапуваат нови основачи и 
тоа: Претпријатието „ПАН-ТРАНС" од с. Љубница 
Радовиш со основачки влог во вредност од: 465.000,00 
денари и Претпријатие за транспорт и трговија „ИЈ1-
МИ-ТРАНС" од Радовиш со основачки влог во вред-
ност од: 200.000,00 денари. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 478/98. (16486) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 505/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-9571-0, ја запиша во 
судскиот регистар дополнување на дејност на Претпри-
јатие за трговија и угостителство „Бо»ка комерц" увоз-
извоз п.о. Св. Николе ул. „Питу Гули бр. 47. 

Дополнување на дејност со: 65.12/3. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 505/98. (16487) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 492/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-11964-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице, допол-
нување на дејност, промена на седиште, назив и осно-
вач на Претпријатие за градежништво и трговија на 
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големо и мало увоз-извоз „ ГРАДЕ А-ПРОМЕТ" п.о. 
Босилово. 

Стариот назив на претпријатието за производство, 
промет и услуги „КОПРОМ" п.о. увоз-извоз Радовиш, 
ул. „Илија Алексов" бр.66/11. Новиот назив на прет-
пријатието за градежништво и трговија на големо и 
мало увоз-извоз „ГРАДБА - Промет" п.о. Босилово 
бб. Досегашниот директор, основач и застапникот во 
надворешно трговскиот промет Петров Петре се разре-
шува од овие должности заклучно со 30.07.98 г., а за 
директор и застапник во надворешно трговскиот про-
мет се именува лицето Грнчаров Пенчо со л.к.215505 и 
МБ-0108970460034 УВР Струмица заклучно од 30.07.98 
г. како основа сметано од 30.07.98. Кон претпријатието 
пристапува лицето Грнчаров Панчо. 

Се врши проширување на дејноста на претпријати-
ето за следните дејности: 45.21, 45.21/1, 45.23/2, 45.25. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 492/98. (16488) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 486/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-12502-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на назив, седиште допол-
нување на дејност и промена на овластено лице на 
Претпријатието за градежништо и трговија на големо и 
мало увоз-извоз и деловни услуги ,„СТИНА-96" п.о. 
Струмица, ул. „Крушевска Република" бр. 191. 

Стариот назив се брише „СТИНА-96" - Претприја-
тие за трговија на големо и мало, увоз-извоз и деловни 
услуги со п.о. Кочани, ул. „Никола Вапцаров" бр. 8/2/4. 

Нов назив се запишува: Претпријатие за градеж-
ништво и трговија на големо и мало увоз-извоз и де-
ловни услуги „СТИНА-96" п•о. Струмица, ул. „Кру-
шевска Република" бр. 191. Седиштето на претпријати-
ето се менува и истото е во Струмица на ул. „Крушев-
ска Република" бр. 191. 

Досегашниот директор и застапник во надворешно 
трговскиот промет Коцев Сашо се разрешува, а за нов 
директор и застапник во надворешно трговскиот про-
мет се именува лицето Станислав Панче со л.к. 181658 
и МБ-2912972460008 Струмица. 

Проширување на дејноста се врши за следните деј-
ности: 45.4, 45.43, 55.44, 45.45, 45.32, 45.34.0д Основ-
ниот суд во Штип, Срег. бр. 486/98. (16489) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 506/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-3504-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатие за трговија и услуги „ЈУНИОР-С" увоз-
извоз д.о.о. Струмица% 

Директор и застапник во надворешен промет го ра-
зрешува лицето Стојчев Томчо, а за директор и застап-
ник во надворешен промет го именува лицето Сашо 
Стојчев од Струмица, МБ. 15119848460015, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 506/98. (16490) ' 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
501/98, на регистарска влошка бр. 1-6194-0, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Претпријатие за трговија, производство, градежни-
штво и услуги „ДОЈРАНА" п.о. увоз-извоз, ул. „Све-
тозар Марковиќ" бр. 11, Струмица. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 18.24, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.17, 24.51, 24.52, 
24.66, 24.70, 52.11,, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51,23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54. 
51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51. 51.57, 24.16, 17.40, 17.54/2, 18.22, 17.54, 18.23, 

18.21, 02.01, 02.02, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 
63.40, 05.01, 05.02, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64 , 26.65, 
26.66, 20.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 
20.30, 15.91, 15.92, 15.96, 15.97. 15.93, 15.94, 15.95, 
15.98/2, 15.98/1, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 74.20/2 , 74.20/5 , 74.20/3, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 18.24, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25 , 24.12, 24.13 , 24.14, 
24.15, 24.17, 24.51, 24.52, 24.66, 24.70. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 501/98. 
' (16491) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
470/98, на регистарска влошка бр. 1-35-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Акционерско друштво за производство на декоративни 
и плиш ткаенини Декортекс п.о. ул. „Маршал Тито", 
Радовиш. 

Лице овластено за застапување е Атанасов Георги, 
со неограничени овластувања. 

Се брише Даов Љубомир. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 470/98. 

(16492) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

515/98, на регистарска влошка бр. 1-12409-0, ја заниша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатие за трговија и услуги „ФРОСИНА-95" 
ц.о. увоз-изврз с. Костурино бр. 312, Куклиш. 

Досегашниот директор и застапник на претприја-
тието во надворешно-трговскиот промет со трети лица 
Несторовски Благоја со бр. на л.к. 27160 и МБ 
2510974463003 - УВР - Валандово, се брише. 

За нов директор и застапник на претпријатието во 
надворешниот трговски промет со трети лица сс запи-
шува Гогов Васил со л.к. 218315 и МБ 1401958460011 
издадена од УВР - Струмица со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 515/98. 
(16493) 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
59/98, на регистарска влошка бр. 030012707-3-01-000, 
го $аниша во трговскиот регистар истапувањето на со-
дружник на Трговско друштво со ограничена одговор-
ност за инвестирање, производство и промет увоз-из-
воз „ГЕРАС ЦУНЕВ - ИНВЕСТ" д.о.о. бул. „Мар-
шал Тито" бр. 18, Струмица. 

Истапување на содружникот Акционерско друштво 
Модна конфекција Герас Цунев од трговско друштво 
со ограничена одговорност за инвестирање, производ-
ство и промет увоз-извоз Герас Цунев - инвсст д.о.о. 
Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 59/98. 
(16494) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
525/98, на регистарска влошка бр. 1-2847-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Трговско претпријатие „МАК СТИЛ" п.о. ул. „Борис 
Данев" бр. 3, Штип. 

Досегашното лице овластено за застапување Мари-
на Петрова, сс брише од судскиот регистар, а за ди-
ректор и застапник со неограничени овластувања сс 
запишува Станка Кожинкова од Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 525/98. 
(16495) 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
62/98, на регистарска влошка бр. 03000377-6-03-000, го 
заниша во трговскиот регистар бришењето на ти 
Трговец поединец ТП Тодорчо Стерјо Мушевски ул. 
„Енгелсова" бр. 6/15, Штип. 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 62/98. 
(16496) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
543/98, на регистарска влошка.бр. 03001275?-4-12-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД НА Акционерското друштво за градежништво 
„ПЕЛАГОНИЈА" ул. „Ленинова" бб, Струмица. 

Дејности: 45.21, 45.11, 45.12, 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, 14.11, 14.21, 26.40, 26.61, 26.62 , 26.63, 
26.64, 26.65 , 26.66, 26.70, 26.82, 28.11, 28.12, 20.10, 
20.30, 20.51, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5, 
74.40, 01.12, 70.,20, 51.12, 51.13, 51.19, 51.21, 51.53, 
55.11, 55.21/1, 55.30, 60.23, 60.24. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со својот 
имот, потполна одговорност. 

Динл. град. инж. Кирил Николчев, претседател на 
Управен одбор со неограничени овластувања е овла-
стен да го застапува друштвото. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 543/98. 
„(16538) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
643/98, на регистарска влошка бр. 03001376?-1 -01 -000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд 
Друштво за трговија, увоз-извоз „СЕВГИ" јтд, „Шаин 
Маале" - 42, Радовиш. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/2, 01.24, 15.32, 15.51, 15.52, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 20.10/1, 
20.10/2, 21.12, 21.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 
51.41/2, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, '52.44/1, 52.4442, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција и меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка 
во правниот промет со трети лица, а одговараат со-
дружниците солидарно со целиот свој имот. 

Управител на друштвото с Јашаров Иљами од Ра-
довиш. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 643/98. 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

652/98, на регистарска влошка бр. 03001385?-1-01 -ООО, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, градежништво, услуги и трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз „ГИБ", Блага Пе-
трова и др. јтд. ул. „Партизанска" бр. 11, Радовиш. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.41/3, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.86, 15.87, 15.91, 15.83, 15.98/2, 17.40, 17.54, 
18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22 , 25.22, 25.24, 26.21, 26.23 , 26.25, 
26.30, 20.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.62, 26.64, 
26.66, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 
60.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11,51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/ 
2, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.70, 74.84, 93.02, 93.95, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на патници и стоки, посредување 
во надворешниот трговски промет на стоки и услуги. 

продажба на стоки на консигнациони складови, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица јтд настапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овластува-
ња. 

Во правниот промет со трети лица за превземените 
обврски ЈТД одговара со целиот свој имот. 

За управител на друштвото е именувана Блага Пе-
трова, без ограничување. 

Управителот е и застапник во надворешното тргов-
ско работење без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 652/98. 
(16544) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
714/98, на регистарска влошка бр. 03001437?-6-01-ООО, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Мијалче Панче Јорданов тп Штип, ул. „Браќа Даневи" 
бр. 12/5. 

Основач и овластен потписник е Мијалче Јорданов. 
Дејности: 52.62. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично 

со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 714/98. 

(16545) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
667/98, на регистарска влошка бр. 03001400?-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговецот поединец Борче Блажо Михајлов, ТП ул. 
„Гоце Делчев" бр. 20а, Штип. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52-23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 5^.47, 52.48, 
52.33, 52.62, 52.63.. 

Овластен потписник с Борче Блажо Михајлов, со 
неограничени овластувања во рамките на занишаните 
дејности. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свос 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 667/98. 
(16546) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
668/98, на регистарска влошка бр. 03001401?-3-01-ООО, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, трговија и услуги „ВЕБО" Сто-
јанче и др. д.о.о. увоз-извоз ул. „Јосиф Ковачев" бр. 
бб, Штип. 

Основачи: Стојанче Веселинов и Роза Богданова од 
Штип. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/ 
2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.24, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 25.22, 26.11, 26.15, 28.72, 36.12, 51.11, 
51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.45, 52.47, 
52.48, 52.50, 60.22, 65.23, 71.33, 72.60, 74.12, 74.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт на стоки, застапување и посре-
дување во надворешниот трговски промет на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет. 

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

Управител и застапник с основачот Стојанче Весе-
линов, без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 668/98. 
(16547) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
649/98, на регистарска влошка бр. 03001251?-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за промет и услуги „НОВА ТРГО-
ВИЈА-ТРЕЈД" д.о.о.е.л., ул. „Маршал Тито" бб, 
Штип. 

Друштвото е основано со Изјава за основање доне-
сена на 12.06.1998 год., а единствен содружник с: Дру-
штвото за внатрешен и надворешен трговски промет 
„НОВА ТРГОВИЈА" а.д. ул. „Маршал Тито" бб, 
Штип. 

Дејности: 50.30, 50.30/1, ,50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12,. 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застанување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони 
складови, реекспорт. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Рибарски Тодор, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 649/98. 
(16550) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
639/98, на регистарска влошка бр. 03001372?-6-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Зуица Ѓорги Петрова ТП ул. „Борис Кидрич" бр. 30 
1, Штип. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63. 

Одговорност: Во свое име и за своја сметка, лично 
со целиот свој имот. 

Основач и овластен потписник е Зуица Петрова. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 639/98. 

(16551) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

660/98, на регистарска влошка бр. 03001393?-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Блаже Трајче Станојков, ул. „Кочо Рацин" бр. 43, 
Свети Николе. $ 

Основач: Блаже Трајче Станојков. 
Дејности: 52.1, 52.11. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските спрема тој промет одговара со сиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 660/98. 
(16553) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
736/98, на регистарска влошка бр. 03001459?-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, трговија и услуги „Б.М." Бори-
сов Зоранчо и др. јтд с. Тркање, Кочани. 

Основачи: Борисов Зоранчо од с. Тркање, Кочани, 
и Русе Митков од с. Сианчево, Кочани. 

Дејности: 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/ 
1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/30, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 

51.54, 51,64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.42, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 52.62, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица јтд настапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овластува-
ња, а за обврските сторени во правниот промет спрема 
трети лица јтд одговара неограничено и солидарно со 
целиот свој имот. 

Управител на друштвото с Борисов Зоранчо, кој 
го застапува друштвото во внатрешниот и надворе-
шниот промет, со неограничени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 736/98. 
(16554) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
948/98 , го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за трговија, транспорт, угости-
телство и услуги "ТИНА - Б.М.В." увоз-извоз Мис-
лимоски Фадил и др. ДОО село Мамудовци,општина 
Кичево,со следните податоци: Претпријатието за про-
мет и услуги "ТИНА-Б.М.В. Д.О.О. Експорт-импорт 
с.Мамудовци-Кичево, се усогласува со Законот за тр-
говски друштва и новиот назив на фирмата гласи како 
што е наведен. 

Основачот Мислимоски Фадил како основачки влог 
вложува 15.000 ДЕМ во денарска против вредност од 
465.000,оо денари во основно средство. 

Основачот Мислимоска Фатмире како основачки 
влог вложува 15.000 ДЕМ во денарска против вред-
ност од 465.ООО,оо денари во заедничко основно 
средство кое е сосопственост на двајцата основачи. 
Дејности: 50.10,50.20,50.30,50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40,5 
0.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50,51.11,51.12,51.13,51.14 
,51,15,51,16,51.17,51.18,51.19,51.21,51.22,51.23,51.24,51.25 
,51.31,51.32,51.33,51.34,51.35,51.36,51.37,51.38,51.39,51.41 
,51.42,51.42/1,51.42/2,51.43,51.44,51.45,51,46,51.47,51.51,5 
1.52,51.53,51.54,51.55,51.56,51.57,51.61,51.62,51.63,51.64,5 
1.65,51.66,51.7о,52.11,52.12,52.41,52.42,52.43,52.44,52.44/ -
1,55,11,55.12,55.3о,55.30/1,55.3о/2,55.4о,6о.22,6о.24,65.12 
/3,71.1 о,74.4о,92.71,93 .о5, малограничен промет 
со:Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, 
застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација, вршење на комисиони работи, 
реекспорт и меѓународна шпедиција. 

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

надворешен трговски промет: Миел имоски Фадил, 
управител, без ограничувања во рамките на запи -
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола,Трег.бр.948/98. 
(16253) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации под реден бр.6 за 1998 година, 
Здржението на граѓани под назив: Стрелачки клуб 
"Македонски телекомуникации" Штип,кое е основано 
заради афирмирање на стрелачкиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Штип, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Куз-
ман Јосифовски" бб. 

Од Основниот суд Штип. (16480) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр .409/96 од 17.Х.1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Крстевски 
МЖ Компани од Скопје, ул. "Дубровничка" бр. 24. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 3.XI. 1998 година, во 8,15 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17124) 

Со решението Ст.бр. 188/97 од 10.Ш.1998 година на 
Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка 
на должникот ДОО "За сточарство и преработки" 
Овче Поле - Свети Николе. 

Се закажува дополнително рочиште за разгледу-
вање на приемите за побарување на доверителите 
према должникот. 

Рочиштето ќе се одржи на ден 09.ХI.1998 година, 
во 9 часот во сала бр. 6 при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (17166) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.791/98 од 28.ЕХ.1998 година се укину-
ваат мерките за обезбедување предвидени и определи 
во Решението на овој суд Ст.бр. 791/98 од 24.VII.1998 
година и тоа забрана за располагање со имот над 
должникот "Корпорација СМ - Асоцијација Кристал", 
ул."Првомајска" бб - Скопје, со жиро сметка 40100-
601-51329. Забрана за исплатите од сметката на 
должникот "Корпорација СМ - Асоцијација кристал" 
- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (17223) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.791/98 од 28.IХ.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТП 
"Корпорација СМ - Асоцијација Кристал" д.о.о. од 
Скопје, ул."Првомајска" бб, со жиро сметка 40100-601^ 
51329. 

За стечаен судија е одредена Драган Николовски, 
судија при овој суд, барака 4, соба број 4. 

За стечаен управник е одредена Јосиф Костовски, 
од Скопје,бул."АВНОЈ" бр.80/1-9, телефон 418-761. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат разлачните доверители во рок од 15 
дена да ги пријават своите побарувања, кај стечајниот 
упваник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, 
туку на стечајниот управники за стечајниот должник. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 21.ХII.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Огласот е објавен и истакнат на огласната табла 
судот на ден 28.IX.1998 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17224) 

Се отвора стечајна постапка над Претпријатието 
"Сеф-Комерц" од с. Горно Оризари - Велес, со жиро 
сметка 41600-601-42536. 

За стечаен управник се определува Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34, 
телефон 418-628. 

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

Се повикуваат должниците да ги намират своите 
долгови без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања доверителите за ден 26.ХI.1998 година во 
11,00 часот во соба број 5 II кат, на овој суд. 

Од Основниот суд во Велес. (17227) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
259/98 од 6.Х.1998 година, над ПП за трговија услуги и 
производство "Вип-Комерц" - Битола, ул.Штипска" 
бр. 20, дејност трговија на мало со жиро сметка 40300-
601-71484, што се води при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја за-
клучи 

Од Основниот суд во Битола. - (17355) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
266/98 од 6.Х.1998 година, над ТУП "80-Љус" - Битола, 
ул."Панде Илковски" бр. 13, дејност трговија на мало 
со жиро сметка 40300-601-42450, што се води при ЗПП 
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи". 

Од Основниот суд во Битола. (17356) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
158/96 од 8.VII.1998 година ја заклучи стечајната по-
стапка према должникот ПОС ЗИК "Тополчани", с. 
Тополчани ДОО ПО со жиро сметка 41100-601-5876, а 
отворена со решението Ст.бр. 158/96 од 6.ХI.1996 
година на Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17357) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 26/96 година од 6.Х.1998 година до-
несено од Стечајниот совет се заклучува стечајната 
постапка над должникот ПП "Росоман Комерц" од 
Росоман, поради немање на доволно средства и имот 
за понатамошно водење на стечајна постапка. 

Стечајната постапка е отворена со решение на 
Окружниот стопански суд во Скопје, Ст.бр. 343/93 год. 
од 6.IХ.1993 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (17358) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шението Ст.бр. 114/97 година од 6.Х.1998 година се 
заклучува стечајната постапка над должникот ПЛБ 
"Мак-Компани" од Кавадарци, поради немање на имот 
и материјални средства за понатамошно водење на 
стечајна постапка која е отворена со решение на овој 
суд Ст.бр. 114/97 од 12.ХI.1997. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (17359) 
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Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 109/97 од 24.IХ.1998 година одобрено е при-
силно порамнување помеѓу должникот ПТУП ДОО 
експорт-импорт "Пеликан-Х" Тетово,ул ."Нико л а Тес-
ла" бр. 15 и неговите доверители, според кое стечај-
ниот должник е дожен да ги исплати обврските спре-
ма доверителите во 100% износ утврден во текот на 
постапката без камата во рок од 6 месеци по право-
силноста на решението за одобреното присилно по-
рамнување. 

Ова порамнување има правно дејство и према 
доверители на стечајниот должник кои не учествувале 
по постапката за присилно порамнување. 

Со истото решение стечајната постапка над долж-
никот ПТУП "Пеликан - X" од Тетово, се запира. 

Од Основниот суд во Тетово. (17360) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 9/98 од 16.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет и услуги "Б.П. Пиво-Комерц" експорт-импорт 
Д.О.О. од Скопје,ул."Партизански одреди" бр., 4/2-2 
со жиро сметка 40100-601-337526. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул. “Ј.Сандански" бр. 50/3-2," 
телефон 452-084 именуван од претпријатието. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 57/98 од 28.1Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија и услуги "Џенита-Комерц" увоз-извоз - д.о.о. 
од Скопје,ул."Шуто Оризари" бр. 96 со жиро сметка 
40100-601-348633. 

За ликвидационен управник се определува Фета 
Илми од Скопје, ул. "Шуто Оризари" бр. 96. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
послед»ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 159/98 од 31.VII.1998 година е 
заклучена ликвидационата постапка над должникот 
Претпријатие "Свенск АРТ ИНГ" ДОО - Скопје, ул. 
"Веле Марков" бр. 59, жиро сметка 40120-601-379908. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17131) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 54/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Здравствена 
организација Аптека "ФЛОС" од Скопје, ул. "Вла-
димир Назор" бр. 16 со жиро сметка 40100-603-15185. 

За ликвидационен управник се определува Сузана 
Шалваринова од Скопје, ул. "Дебарца" бр. 53. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
послед~ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17163) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 44/98 од 23.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
занаетчиство, трговија на големо и мало "Шац-Ко-
мерц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Арсо Мицков" 
бр. 30 со жиро сметка 40120-601-170150. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10, 
и 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 друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17273) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 46/98 од 25.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Агровет" ц.о. од 
Скопје, ул ."Баница" бр., 26 со жиро сметка 40100-601 
72322. 

За ликвидационен управник се определува Ацев-
ски Зоран од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 2/4-21. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16089) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиигге-нива построена 

на КП број 962,план 7, скица 7, место викано Клисура, 
класа 5, со површина од 2870 метри квадратни, во КО 
Желино, сопственост на Рецепи Есата Ферик, за цена 
од 150.000,00 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 
Република Македонија' писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул."Б.Кочовски" бр. 46 во Те-
тово. (17004) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 78/дел/,план 2,скица 2, место викано "Меѓу 
ј а з , класа 4, со површина од 2297 метри квадратни, во 
КО Подбреѓе, сопственост на Цветковска вд.Трпе' 
Анушка, за цена од 170.000,00 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул."Б.Кочовски" бр. 46, во Те-
тово. — (17003) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 2845,на место викано "Муре", нива 6 
класа, со површина од 1205 метри квадратни,по ПЛ 
бр. 817, КО Шипковица, сопственост на Арифи 
Џемаил Шаиб од с. Шипковица - Тетово,кој недвижен 
имот се гра•ничи со соседите: Узеири Шефкет, Џевдет 
и Зуфа, Идризи Решит, Амзаи Ајет и Амзаи Акик 
сите од с. Шипковица-Тетово, писменот да се изјаснат 
за прифаќање на понудата за цена од 30.000,00 
денари. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул. "Б. Кочовски" бр. 46, во Те-
тово. - (17006) 

Се продава парцела на КП.бр.1375 на место викано 
"Крушевица" нива, 5 класа во површина од 2516 метри 
квадратни опишано по ПЛ. бр.973 на КО Челопек, 
Тетовско, за цена од 352.240,00 денари, сопственост на 
Бошковски Николов Сретко од с. Челопек, Тетово. 

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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаѓање на понудата да се достават 
до нотар Александар Мих. Заџариески, ул."ЈНА" бр. 
4, Тетово. (17011) 

Се продава земјоделец земјиште-нива, построена 
на КП број 1027/5 план 12, скица 7, место викано "Ид-
ризовски гробја", класа 4, со површина од 1860 метри 
квадратни, во КО Кадино, сопственост на Филиповски 
Атанас Глигор од Скопје, ул "50-та Дивизија" бр. 35/9, 
за цена од 520.000,00 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 
Република Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул."Беласица"бб, Скопски 
саем, Скопје. (17275) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-

формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ" бр. 38/93), ЈП Ветеринарна ста-
ница - Крива Паланка, објавува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ОД 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

1. ЈП Ветеринарна станица - Крива Паланка ги пови-
кува поранешните сопственици и нивните правни на-
следници, државјани на Република Македонија, да ги 
пријават своите побарувања од претпријатието во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец 
пропишан од Агенцијата за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал на Република 
Македонија. 

3. Побарувањето се доставува истовремено до Агенци-
јата за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал и до ЈП Ветеринарна станица - Крива 
Паланка, ул. „Маршал Тито" бр. 61. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Избирачка легитимација бр. 00121096-01-01 на име 
Василовска Данка, со матичен бр. 1903949496507 и 
број на избирачко место 19 во општина Берово. 

Избирачка легитимација бр. 00120936-01-01 на име 
Догазанска Рајна, со матичен бр. 1807925496507 и број 
на избирачко место 19 во општина Берово. 

Избирачка легитимација бр. 00116351-01-01 на име 
Јанакиев Јован, со матичен бр. 0101957491503 и број 
на избирачко место 19 во општина Берово. 

Избирачка легитимација бр. 00117170-01-01 на име 
Јанакиев Митко, со матичен бр. 0309959491519 и број 
на избирачко место 19 во општина Берово. 

Избирачка легитимација бр. 08661057-01-01 на име 
Ламбеска Елена, со матичен бр. 1409979439015 и број 
на избирачко место 1865 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08676356-01-01 на име 
Шумуликоски Јордан, со матичен бр. 1501965434014 и 
број на избирачко место 1867 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08677352-01-01 на име 
Стојаноски Љупчо, со матичен бр. 2002965434003 и 
број на избирачко место 1867 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08679070-01-01 на име 
Стојаноски Благојче, со матичен бр. 2905963434014 и 
број на избирачко место 1867 во општина Струга. 
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Избирачка легитимација бр. 08670846-01-01 на име 
Матлијески Ристо, со матичен бр. 2201935434028 и 
број на избирачко место 1866 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08671753-01-01 на име 
Матлиески Ристо, со матичен бр. 2603922434003 и број 
на избирачко место 1866 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08566089-01-01 на име 
Шира Скендер, со матичен бр. 1208975434005 и број 
на избирачко место 1852 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 03534969-01-01 на име 
Абдулаи Латиф, со матичен бр. 1501976434016 и број 
на избирачко место 1847 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08651019-01-01 на име 
Тасеска Билјана, со матичен бр. 0608973435017 и број 
на избирачко место 1864 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 0865176А-01-01 на име 
Тасески Нестор, со матичен бр, 0911962434005 и број 
на избирачко место 1864 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 0851441А-01-01 на име 
Кочо Царева, со матичен бр. 3008943439003 и број на 
избирачко место 1844 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 08656614-01-01 на име 
Шулески Крсте, со матичен бр. 2609963434008 и број 

на избирачко место 1864 во општана Струга. 
Избирачка легитимација бр. 08672199-01-01 на име 

Клечкароски Петар, со матичен бр. 2710962434023 и 
број на избирачко место 1866 во општина Струга. 

Избирачка легитимација бр. 00950017-01-01 на име 
Стојковска Трајанка, со матичен бр. 2405942415017 и 
број на избирачко место 150 во општина Битола. 

Избирачка легитимација бр. 01036351-01-01 на име 
Кековска Снежана, со матичен бр. 1012968415001 и 
број на избирачко место 191 во општина Битола. 

Избирачка легитимација бр. 01059416-01-01 на име 
Брсаковски Славко, со матичен бр. 0105926410004 и 
број на избирачко место 197 во општина Битола. 

Избирачка легитимација бр. 010647Д1-01-01 на име 
Марковска Ванка, со матичен бр. 3005929415003 и број 
на избирачко место 198 во општина Битола. 

Избирачка легитимација бр. 01064754-01-01 на име 
Каровски Борис, со матичен бр. 3103952410010 и број 
на избирачко место 198 во општина Битола. 

Избирачка легитимација бр. 07647794-01-01 на име 
Андонов Благој, со матичен бр. 0808925494507 и број 
на избирачко место 1676 во општина Свети Николе. 

Избирачка легитимација бр. 07648375-01-01 на име 
Јованов Стојмир, со матичен бр. 1101953494501 и број 
на избирачко место 1676 во општина Свети Николе. 

Избирачка легитимација бр. 07651368-01-01 на име 
Димковски Илија, со матичен бр. 2407974494507 и број 
на избирачко место 1676 во општина Свети Николе. 

Избирачка легитимација бр. 07045824-01-01 на име 
Сид©роска Елена, со матичен бр. 2901921445002 и број 
на избирачко место 1514 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07043627-01-01 на име 
Сид©роски Јосиф, со матичен бр. 1405980440005 и број 
на избирачко место 1514 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07047932-01-01 на име 
Аџијоска Коца, со матичен бр. 0903929445031 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07051735-01-01 на име 
Аџиоска Сузана, со матичен бр. 2506965445038 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Диплома за завршен IV степен електро техничар, 
слаба струја на име Карлузовоки Антонио, издадена 
одУСО "Орце Николов" Скопје* 

Избирачка легитимација бр. 07046855-01-01 на име 
Смугреска Весела, со матичен бр. 0307933445052 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07051271-01-01 на име 
Смугреска Горица, со матичен бр. 2304950445021 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07052090-01-01 на име 
Смугреска Катерина, со матичен бр. 2707976445000 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07046723-01-01 на име 
Смугрески Данчо, со матичен бр. 0302948440020 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07052286-01-01 на име 
Смугрески Дејан, со матичен бр. 2802976440060 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07051042-01-01 на име 
Смугрески Милан, со матичен бр. 2207914440018 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 0704889А-01-01 на име 
рлугрески Нове, со матичен бр. 1307933440003 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 
1 Избирачка легитимација бр. 07052693-01-01 на име 
Смугрески Сашо, со матичен бр. 3011968440015 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07052367-01-01 на име 
Шаркоска Анета, со матичен бр. 2807978445002 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр; 07046979-01-01 на име 
Шаркоска Ивана, со матичен бр. 0312921445018 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр.. 07050593-01-01 на име 
Шаркоска Оливера, со матичен бр. 2002976448006 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07052472-01^01 на име 
Шаркоска Ратка, со матичен бр. 2908948445041 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07050828-01-01 на име 
Шаркоска Цветанка, со матичен бр. 2102954445016 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07051875-01-01 на име 
Шаркоска Цена, со матичен бр. 2602955445012 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07047762-01-01 на име 
Шаркоски Душан, со матичен бр. 0804952440014 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07050585-01-01 на име 
Шаркоски Жарко, со матичен бр. 2002976440013 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 07052723-01-01 на име 
Шаркоски Тимотије, со матичен бр. 3101932440050 и 
број на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 0704682А-01-01 на име 
Дамческа Тода, со матичен бр. 0306922445011 и број 
на избирачко место 1515 во општина Прилеп. 

Избирачка легитимација бр. 04732294-01-01 на име 
Трајкоска Верка, со матичен бр/2307926425019 и број 
на избирачко место 1030 во општина Куманово. 

Избирачка легитимација бр. 04619455-01-01 на име 
Аметовска Земрије, со матичен бр. 1003944425015 и 
број на избирачко место 1014 во општина Куманово. 

Избирачка легитимација бр. 02944391-01-01 на име 
Велинов Глигор, со матичен бр. 1806928493006 и број 
на избирачко место 617 во општина Делчево. 

Избирачка легитимација бр. 02575019-01-01 на име 
Спаиу Семиха, со матичен бр. 2805935437003 и број на 
избирачко место 0535 во општина Дебар. 



Избирачка легитимација бр. 02568845-01-01 на име 
Кривца Флорина, со матичен бр. 2606972437002 и број 
на избирачко место 0534 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 02580462-01-01 на име 
Куртани Љулзиме, со матичен бр. 2607970437028 и 
број на избирачко место 0536 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 02580888-01-01 на име 
Бајрами Невзат, со матичен бр. 2909978432012 и број 
на избирачко место 0536 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 0264091А-01-01 на име 
Крчишта Фиќирије, со. матичен бр. 0805934437002 и 
број на избирачко место 0545 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 02648024-01-01 на име 
Цами Ајрије, со матичен бр. 0201930437005 и број на 
избирачко место 0546 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 02571307-01-01 на име 
Ализоти Или, со матичен бр. 0705964432000 и број на 
избирачко место 0535 во општина Дебар. 

Избирачка легитимација бр. 03885259-01-01 на име 
Рашидов Усеин, со матичен бр. 0203964493004 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03889327-01-01 на име 
Рашидов Жаир, со матичен бр. 1901966493012 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03890830-01-01 на име 
Рашидов Шезаил, со матичен бр. 2612961493016 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03888185-01-01 на име 
Рашидова Шурет, со матичен бр. 1409959498007 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03891771-01-01 на име 
Рашидова Адвие, со матичен бр. 3112967498002 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03885003-01-01 на име 
Рашидова Назлије, со матичен бр. 0104936498000 и 
број на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03887383-01-01 на име 
Рашид Мемет, со матичен бр. 1106958493009 и број на 
избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03891232-01-01 на име 
Арифова Фериде, со матичен бр. 2808942498009 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 0389138А-01-01 на име 
Арифова Нахиде, со матичен бр. 2907970465025 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03885712-01-01 на име 
Арифов Рамис, со матичен бр. 0402976493002 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03885984-01-01 на име 
Арифов Раиф, со матичен бр. 0501967493014 и број на 
избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03885801-01-01 на име 
Арифов Рагби, со матичен бр. 0407965493010 и број 
на избирачко место 0844 во општина Кочани. 

Пасош бр.0204956/93,издаден од УВР - Куманово На 
име Автиљ Мамути, ул. "Ј. Илиевски" бр43 Куманово. 

Пасош бр.828208/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Бурим Селмани, с. Челопек,Тетово. - (16943) 

Пасош бр.789392/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Зарифе Крујези, ул. "Места" бр.56-а,Скопје. (16977) 

Пасош бр.819138/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Нур$дин Рамадан, с.Студеничани,Скопје. (16994) 

Пасош бр. 0818496/95,издаден од УВР-Скопје на име 
Џемаил> Енвер, ул. "8" бр. 17, с.Сарај,Скопје. (16995) 

Пасош бр.867276/96,издаден од Скопје на име Сте-
фан Борозан, ул. "М.Х. Василев" бр.22/10,Скопје. 

Пасош бр.251462/94,издаден од УВР - Гостивар на 
име Емрули Ѓиналип с. Форино,Гостивар. (17008) 

Пасош бр. 102784/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Сејдиовска Ајден, ул. "Ф. Зеири" бр.40,Скоцје. (17010) 

Пасош бр.303120 на име Ибраими Јонус, с. Врап-
чиште,Гостивар . (17030) 

Пасош бр.1119417 на име Малиќ Изаир, Блок 82 дал 
/19,Тетово. (17031) 

Пасош бр.868791 на име Анита Лукач ул."7-ма Бри-
гади'' бр. 23,Битола. (17032) 

Пасош бр.471250 на име Јовановиќ Алексадар,ул. 
"Никола Фундали"бр. 13/30,Битола. (17033) 

Пасош бр.760926/96, издаден од УВР - Куманово на 
име Селмани Шќиприм, с. Лојане,Куманово. (17035) 

Пасош бр.273255 на име Исмаили Фехми, с. Г. Стро-
гомишта,Кичево. (17042) 

Пасош бр. 944966, издаден од УВР - Штип на име 
Атанасов Санде, бул/•ЈНА" бр. 30/11,Штип. (17103) 

Пасош бр. 121231,издаден од УВР - Струмица на име 
Панев Илија, ул."Максим Горки"бр.24,Струмица. 

Пасош бр.803661 на име Дојчиновски Благоја,бул."1 
Мај" бр. 276,Битола. (17105) 

Пасош бр.0719508/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Влашки Ефтим, ул. "Н. Грчето" бр.2/2,Скопје. 

Пасош бр. 1005316/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Томановски Сашко, ул. "Н. Грчето" бр.2/25, Скопје. 

Пасош бр.929295,издаден од УВР - Струмица на Име 
Алиев Ферди, ул."Бетовенова"бр.208,Струмица. 

Пасош бр. 143830/94»издаден од УВР - Велес на име 
Рајтерер Иванка, с. Извор,Велес. (17112) 

Пасош бр.744294/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Бериша Басри,ул. "Дижонска" бр.11/4,Скопје. (17113) 

Пасош бр. 322757/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Радончиќ Зиба, ул."Браќа Макреви" бр.8-б,Скопје. 

Пасош бр.034128/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Фарук Абдула, ул."100" бр.18,Скопје. (17116) 

Пасош бр .476845/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Карчовски Јован, ул."Д. Македонски"бр.27-б,Скопје. 

Пасош бр.0789675/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Кимет Зенел>и, ул."П.Пчински" бр.81,Скопје. (17138) 

Пасош бр.024399/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Арзије Беќири, с. Челопек,Тетово. (17161) 

Пасош бр.790606/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Гани Ерџан, ул."С. Цветковски" бр.29,Скопје. (17238) 

Пасош бр. 1024081/97,издаден од УВР - Куманово на 
име Арифи Сабри, ул."Ј. Поповиќ" бр.З,Куманово. 

Пасош бр. 645973/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ангеловска Звездана, ул."10" бр.7-Кадино,Скопје. 

Пасош бр.641708/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ангеловски Боне, ул."10" бр.7- Кадино>Скопје. (17261) 

Пасош бр.558234/05, издаден од УВР - Куманово на 
име Абази Расим, с. Слупчане,Куманово. (17274) 

Пасош бр.732696 на име Трифуновска Фиданка, ул. 
"Седет Костоски" бр. 33,Гостивар. (17280) 

Пасош бр. 546776 на име Лазарев Димче, ул."Таско 
Андонов" бр. 39,Радовиш. ' (17281) 

Пасош бр.0902043 на име Попоска Александра, 
Точила 3-ф 1 - 5/2,Прилеп. (17282) 

Пасош бр.0424389 на име Гурев Димитар ул. "Ка-
лница" бр.48, Кавадарци* (17298) 

Пасош бр.082244, издаден од УВР - Охрид на име 
Дурмиш Мухрибан, кеј "М.Тито" бр. 94,Охрид. (17299) 
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Пасош бр.082243,издаден од УВР - Охрид на име 
Дурмиш Хусеин, кеј "М.Тито" бр. 94,Охрид. (17300) 

Пасош на име Димитриева Радмила, ул."Славчо 
Стојменски"бр.10,Штип. х (17301) 
' Пасош бр.0822520/96, издаден од УВР - Велес на име 
Величковски Иле, с. Иванковци,Велес. (17364) 

Пасош бр., 0705167/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Иск Абдураман, с. Љуботен,Скопје. (17366) 

Пасош бр.0839769/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Хасан Рамадани, с. Раовиќ,Скопје. (17442) 

Огласот објавен во "Службен весник наРМ'за па-
сош бр. 574100/95 наиме Александар Илиќ бул."В. С. 
Бато" бр.63/12-20 ,Скопје се сторнира. (17473) 

.Пасош бр. 1028892/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Омеровиќ Исмет, ул."152" бр.19,Скопје. (17478) 

Пасош бр. 145623 на име Салији Мехмет, с. Врап-
чиште,Гостивар. (17484) 

Пасош бр.186149/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Белкоски Милисавц, с. Вевчани,Струга. (17497) 

Пасош бр. 921857,издаден од УВР - Струмица на име 
Митев Ицо, с. Василево бр. 367,Струмица. (17503) 

Пасош бр.0992862/97, издаден од ОВР - Виница на 
име Антовска Марина, с. Градец,Виница. (17511) 

Пасош бр.243084/94, издаден од УВР -Куманово на 
име Павуновска Емилија, ул. "6 - ти Април“ бр.2, Ку-
маново. (17516) 

Пасош бр. 1068570/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Решат Зенели, с. Опае,Куманово. (17544) 

Пасош бр.193270 на име Ќазими Љеуза, ул. "Илин-
денскамбр.77/9,Тетово. (17548) 

Пасош бр.963400 на име Ќазими Љејља ул. "Илин-
денска" бр. 77/9,Тетово. (17549) 

Пасош бр. 164917 на име Казими Недим, ул. "Илин-
денска"бр.77/9,Тетово. (17550) 

Пасош бр. 164916 на име Ќазими Фатиме ул. "Илин-
денска" бр. 77/9,Тетово. (17551) 

Чекови од бр. 4451068 до 4451077, 4451079, 4451080, 
4451062 ,4451063 и 4451064, од тековна сметка бр. 
95645-13, издадени од Комерцијална банка ад Скопје 
на име Штерјоски Павле,Скопје. (16975) 

Чековна карта и чековите бр.2690203,394645, 3994646 
и 3994647, од тековна сметка бр.5375498, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Богданова 
Дарка,Скопје. (16976) 

Чекови од бр. 4205846 до 4205855, од тековна сметка 
бр.4613301, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Душанка Ѓошевска,Скопје. (16982) 

Чекови од бр. 18221731 до 18221750,од тековна сметка 
бр. 10944-80,издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Никола Питроповски,Скопје. (16983) 

Чек бр. 171406, од тековна сметка бр.2232,издаден од 
Земјоделска банка АД Скопје на име Жикоска Мир-
јана,Скопје. (16985) 

Чекови од бр. 1011341 до 1011344, од тековна сметка 
бр.3135-82, издадени од Стопанска банка а.д. -Скопје -
Филијала - Радовиш на име Ванчо Данилов, с. Ињево, 
Радовиш. (17053) 

Чекови од бр.3511943 до бр.3511949, од тековна 
сметка бр.0119551-60,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име .Дејан Станковски,Скопје. (17129) 

Чекови од бр. 17973101 до 17973110, од тековна смет-
ка бр.3900-65,издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Раде Неделковски,Скопје. (17130) 

Чекови од бр.4122317 до 4122336,4029102 и 2816112, 
од тековна сметка бр.50847-62,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Бапкова Олга,Скопје. 

Чекови од бр.3501798 до 3501806 и од бр. 4207487 до 
4207490, од тековна сметка бр.79912-21, издаден од 
Комерцијална банка АД-Скопје на име Чунихин Вио-
лета,Скопје. (17144) 1 

Чекови бр. 2184260, 2184261 и 2184269, од тековна 
сметка бр.4822-83»издадени од АД Комерцијално 
инвестицона банка-Куманов на име Павловска Јелена, 
ул."Страшко Арсов" б•б. 3/8,Куманово. (17145) 

Чек бр. 717233, од тековна сметка бр. 6658/47, изда-
ден од Стопанска банка а.д. - Скопје -Главна филијала 
- Велес на име Аделаида Медарова - Здравевска, ул. 
"Енѓелсова" бр.6-1/5,Велес. (17154) 

Чекови бр.3950351 , 3950352, 3950354 и 1944921, од 
тековна сметка бр.54164-13,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Јовановска Надежда,Скопје. 

Чекови од бр.3623217 до 3623220 и 2887883, од те-
ковна сметка бр. 118015-09,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Савеска Катерина,Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр.27338-80 од бр. 
17844313 до 17844321, од тековна сметка бр.27338-80, 
издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Централа 
- Скопје на име Мирјана Трајановска, ул."Џон Ке-
неди" бр.25-2-3,Скопје. (17324) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
49/98 под ред. бр. 16451 за изгубени чекови на име Крс-
тевски Слободан се сторнира. (17352) 

Чекови бр.324940, 324941 и 324942, од тековна смет-
ка бр.92952-92, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јакимовски Страшко,Скопје. (17532) 

Работна книшка на име Исмаиљи Џелал,Скопје. 
Работна книшка на име Јаневски Сашо,Скопје. 
Работна книшка на име Хаџиев (Манов) Васил, 

Скопје. (16989) 
Работна книшка на име Симеон Јуруков,Скопје. 
Работна книшка на име Дејан Андреев,Скопје. 
Работна книшка на име Исмаил Бислим,Скопје. 
Работна книшка на име Вукосављевиќ Александар, 

Скопје. (17001) 
Работна книшка на име Шапкароска Божана, ул. 

"Егејска" бр.7/2-4 »Охрид. (17109) 
Работна книшка рег.бр.13061,сер.бр.43380 на име 

Арифовски Скендер Ариф,ул."Нијази бег"бр.7 Ресен. 
Работна книшка на име Стеванови Жарко, Тризла 

бр. 69,Прилеп. . (17137) 
Работна книшка на име Николоска Милена, ул. "Са-

моилова" бр. 9,Прилеп. (17142) 
Работна книшка на име Емини Мухамед,Скопје. 
Работна книшка на име Јасна Вртева,Скопје. (17276) 
Работна книшка на име Јорданова Лозанка, ул. "М. 

Тито" бр. 40,Неготино. (17294) 
Работна книшка на име Орхан Усеин, ул."Стив Нау-

мов" бр. 2,Охрид. (17295) 
Работна книшка на име Беадини Дефрам, с. Гајре, 

Тетово. (17296) 
Работна книшка рег.бр.04-4252/1 на име Саити Аб-

дулбари, с. М. Речица/Тетово. (17297) 
Работна книшка на име Серафимоска Анета, Гости-

вар. (17303) 
Работна книшка на име Ферите Ригаипе,с.Неготино, 

Гостивар. - (17304) 
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Работна книшка на име Кирил Ѓоргиевски, ул. "Ки-
рил и Методи" бр.70,Неготино. (17305) 

Работна книшка на име Стојанов Игорче, ул. "Асти-
бо" бр. 21,Штип. (17306) 
Работна книшка на име Трајаноски Гоце, ул."Мито 

Јовески" бр.22,Кичево. (17307) 
Работна книшка на име Кукушев Стеван, ул. 

"Д.Влахов"бр.37,Кочани. (17327) 
Работна книшка на име Миленковсќа Виолета, ул. 

"К.Ј.-Питу" бр. 48,Делчево. (17328) 
Работна книшка на име Трајковски Трајче, ул." 120" 

бр. 42, с.Карпош,Куманово. (17329) 
Работна книшка на име Агим Вејсели,Скопје. 
Работна книшка на име Шемши Исмаил,с.Блатец, 

Скопје. (17351) 
Работна книшка на име Лена Ставрова,Скопје. 
Работна книшка на име Цеков Влатко,Скопје. 
Работна книшка на име Спирскоска Милка,ул."Цане 

Коњарец" бр. 50,Прилеп. (17499) 
Работна книшка на име Ѓорѓија Таблоски,ул."Кире 

Гаврилоски"бр.5,Прилеп. (17513) 
Воена книшка,издаден од Министерство за одбрана 

ПОЕ-Ресен на име Диневски Игор,с.Курбиново,Ресен. 

Чековна картичка бр.30406-15,издаден од Комер-
цијална банка а.д.- Скопје на име Ивановска Љубинка, 
Скопје. (17345) 

Свидетелство за III година,издадено од Тим. "Зеф 
Љуш Марку" - Скопје на име Рашити Јетон,Скопје. 

Свидетелства за I,II,III и IV год и диплома,издадени 
од Гим. "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Мимоза 
Хоџа,Скопје. (16980) 

Свидетелство за завршена гимназија - средно учи-
лиште, издадено од Гимназија 'Кочо Рацин" - Велес 
на име Петкова Стојна, ул."Орце Мартинов"бр.29, 
Велес. (17128) 

Свидетелства за I, II, Ш година и диплома,издадени 
од УСО "Јовче Тесличков"-Велес на име Симитчиева 
Пенка, ул."11 Октомври" бр. 2/7,Велес. (17133) г 

Свидетелство на име Марија Нонева, ул."Васил 
Главинов"бр.47,Велес. (17134) 

1 Свидетелство за П клас гимназија, издадено од 
УЦСО "Цар Самоил" - Ресен на име Ивановски Данче 
Кристијан, ул."11 Октомври"бр.76,Ресен. (17139) 

Свидетелства за завршено I, II, Ш и IV клас како и 
диплома,издадени од УЦСО "ЦВар Самоил" - Ресен 
на име Тасевска Андруш Мери, ул."Крсте Мисирков" 
бр. 28,Ресен. (17140) 

Свидетелство за завршено VIII оддел ение,издадено 
од ОУ "Иво Лола Рибар" - с.Кукуречани на име т у -
левска Анета, с. Кукуречани,Битола. (17141) 

Свидетелство за завршено II клас гимназија, издаде-
но од УЦСО "Цар Самоил"- Ресен на име Мулицовски 
Јоне Живе, ул."11 Октовмри" бр. 138,Ресен. (17146) 

Свидетелство за завршено VII оддел ение,издадени 
од ОУ "Благој Кирков" - Велес на име Камилова Ме-
лек ул."Стеван Богоев"бр.41,Велес. (17148) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од ОУ 
"Страшо Пинџур"-с.М.Којнари на имеКлапоски Игор, 
с.Големо Којнари,Прилеп. (17151) 

Свидетелство за Ш година средно образование-земјо-
делска струка издадено од Д.С.У."Цар СамошГ-Ресен 
на име Доревски Ѓоко,Ресен. л (17152) 

Свидетелства за завршени I, II, Ш и IV клас гимназија 
и диплома за завршено средно образование,издадени 

од УЦСО "Цар Самоил -Ресен на име Поповски Жив-
ко Методија, ул."Борис Кидрич" бр. 96,Ресен. (17155) 

Свидетелства за I и II година,издадени од ТУЦ "Цве-
тан Димов" Скопје на име Муртезани Мидајет,Скопје. 

Свидетелство за VIII оддел ение,издадено од ОУ "Ва-
сил Главинов"- Скопје на име Беким Ѓулизар,Скопје. 

Свидетелство за VIII одделение на име Анчебв 
Петре,Велес. (17285) 

Свидетелство и диплома на име Поповски Методија 
ул."Борис Кидрич"бр.60,Ресен. (17286) 

Свидетелство на име Цвета Ефремова, с. Грљани, 
Виница. (17287) 

Свидетелство за VIII одделение на име Салиу с. 
Форино,Гостивар. (17288) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Момироски Љубе, с. Галичани,Прилеп. (17289) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ебиби 
Абдураман ул."115" бр. 16,Тетово. (17290) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ружди 
Беќири, Гостивар. (17312) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од УЦСО "Вељко Влаховиќ"-М.Брод на име 
Велеска Татјана,Македонски Брод. (17313) 

Свидетелство за VIII одделение на име Халим Мер-
сели, с. Г.Речица,Тетово. (17314) 

Свидетелство на име Имероски Нуридин с. Лабу-
ниште,Струга. (17315) 

Свидетелство на име Таироски Шабан,с. Лабуништа, 
Струга. (17316) 

Свидетелство на име Јускоски Ќанија,с. Лабуниште, 
Струга. (17317) 

Свидетелство на име Папазов Роберт,Велес. (17331) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сејдиновски 

Неат, с. Норово Крушево. (17332) 
Свидетелство за IV одделение на име Ајфера Име-

ровска, с. Саждево,Прилеп. (17333) 
Свидетелство за VIII одделение на име Макиќ 

Хајдија, с. Јакреново,Прилеп. (17334) 
Свидетелство за V одделение на име Адамовиќ Ну-

срет, с. Јакреново,Прилеп. (17335) 
Свидетелство за VI одделение на име Ашмоски 

Садем, с. Преглево,Македонски Брод. (17337) 
Свидетелство на име Ќазимоска Ѓула, с.Лабуниште,, 

Струга. (17338) 
Диплома за стручна подготовка,издадена од ЕТУЦ 

"Кузман Јосифовски-Питу" -Прилеп на име Ачкоски 
Кирил,ул."А.Македонски"бр.102 ,Прилеп. (17106) 

Диплома издадена од УПУ "Лазар Личеновски"-
Скопје на име Анастасовска Тања,Скопје. (17123) 

Диплома за завршено средно образование,издадена 
од УСО Гимназија "Кочо Рацин" на име Попова Би-
л> ан а,ул.1" Сар аевска' 'бр.61б,Велес. (17126) 

Диплома,издадена од Гимазија "Кочо Рацин" - Велес 
на име Илиева Даниела, ул."М.Тито" бр.59,Велес. 

Диплома за завршено средно образование,издадена 
од УСО "Коле Неделковски" на име Дуков Зоран, 
ул."Питу Гули" бр. 9,Велес., (17149) 

Диплома за завршен испит,издадена од "Коле Не-
делков" - Велес на име Перовски Трајче, с.Попадија, 
ул ."Б .Ѓорев" 104в/4,Велес. (17153) 

Диплома за средно образование на име Петрова 
Стојка,Радовиш. (17311) 

Диплома на име Василевски Златко,Берово. (17339) 
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Легитимација за повластено возење на воен инвалид 
бр.02854,издадена од Скопје на име Тодоров Мирослав 
Скопје. (17135) 

Книшка за повластено возење на име Јашари Исмет 
с,Черкези,Куманово. (17309) 

Здравствена легитимација на име Кочевска Вален-
тина, бул."Гоце Делчев" бр. 47А/3,Прилеп. (17506) 

Лична карта ЕМБГ 2901950455254,издадена од УВР -
Скопје на име Мељече Адеми, с. Огњанци,Скопје. 

Лична карта на име Седини Сеадин Наим,ул."179"бр. 
28,Тетово. (17291) 

Лична карта на име Сеадини Сеадом Саније,ул."179" 
бр. 28,Тетово. (17292) 

Лична карта на име Скендероски Кемал, ул."Гоце 
Делчев" бр. 9,Тетово. (17293) 

Уверение за превоз на опасни материи со конвенција 
на АДР бр.218.издадено од Министерство за сообра-
ќај и врски - Скопје на име Сотиров Илија, ул. 
"Осоговски бр.41,Богданци. (17009) 

Уверение за занаетчиска дејност - бравар,издадено 
од Д.С.У."Цар Самоил" - Ресен на име Доновски Тони, 
Ресен. (17125) 

Уверение на име Зајков Момчило, ул."Жифко Фир-
фов бр.32,Велес. (17302) 

Даночна картичка бр.5030987130703,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Автоелектричар 
"Крле",Скопје. (17236) 

Чекови од бр. 17818776 до 1781878784,издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Јордан Ѓоров,ул. 
"Гемиџиска" бр. 30-6,Скопје. (17026) 

Избирачка легитимација бр.05902690-01-01 на име 
Василеска Ангелина,ул."Прилепска"бр.38,Охрид. 

Избирачка легитимација бр.05902576-01-01 на име 
Василевска Роса,ул."Прилепска"бр.З8,Охрид. (17028) 

Избирачка легитимација бр.0590022А-01-01 на име 
Василевски Красимир, ул."Прилепска"бр/ 38,Охрид. 

Избирачка легитимација бр. 01564579-01-01 на име 
Ристовска Стојанка, ул."Никола Карев"бр.54, Гев-
гелија. (17111) 

Избирачка легитимација бр. 01562614 на име Рис-
товски Васко, ул."Никола Карев" бр. 54,Гевгелија. 

Избирачка легитимација бр.01564021-01-01 на име 
Ристовска Ѓурѓа, ул."Никола Карев"бр.54,Гевгелија. 

Избирачка легитимација бр.01561588-01-01 на име 
Ристовски Спасо, ул."Никола Карев"бр.54,Гевгелија. 

Избирачка легитимација бр.1370766-901-01 и МБ 
0311950450091 на име Лубен Арнаудоски,Скопје. 

Избирачка легитимација бр.1361031-701-01 и МБ 
1311949455067 на име Зорица Арнаудоска,Скопје. 

Избирачка легитимација бр.1371397-901-01 и МБ 
2709976450120 на име Виктор Арнаудоски,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 1407714-01-01,издадена 
од Скопје на име Василка Најденова,ул."Петар Поп 
Арсов" бр. 1-3,Скопје. (17132) 

Избирачка легитимација бр.15582081-01-01,издадена 
од Скопје на име Демир Раза,ул."1210"бр.21,111. Ориза-
ри,Скопје. > (17150) 

Избирачка легитимација бр.15163976-01-01,издадена 
од Скопје на име Азем Власаку,Скопје. (17246) 

Избирачка легитимација бр.15168919-01-01,издадена 
од Скопје на име Сафете Власаку,Скопје. (17247) 

Избирачка легитимација бр.15170301-01-01,издадена 
од Скопје на име Власаки Исен,Скопје. (17248) 

Избирачка легитимација бр.13195391-01-01,издадена 
од Скопје на име Кузмановска Мери, ул."Разловечко 
востание" бр.22/5,Скопје. (17270) 

Избирачка легитимација бр. 13196842-01-01,издадена 
од Скопје на име Кузмановска Розалија,ул."Разловеч-
ко востание" 22/5,Скопје. ' (17271) 

Избирачка легитимација бр. 14416234-01-01,издадена 
од Скопје на име Димитровска Марија,ул."Р.Франк." 
бр.6/2-9, Скопје. (17277) 

Избирачка легитимација бр.06148816-01-01 на име 
Шикоски Јордан, с. Белгошти,Охрид. (17283) 

Избирачка легитимација бр.04178670-01-01 на име 
Митко Стојанов, н. Оризари, Кочани. (17284) 

Избирачка легитимација бр. 14694480-01-01,издадена 
од Скопје на име Стаменкова Калопа, бул. "Маркс и 
Енгелс" бр.3/4-15,Скопје. (17308) 

Избирачка легитимација бр. 14693360-01-01,издадена 
од Скопје на име Стаменков Владимир, бул. "Маркс и 
Ангеле" бр.3/4-15,Скопје. , (17310) 

Избирачка легитимација $р. 143 50934-01 -01 издадена 
од Скопје на име Србољуб Пешиќ,ул."50 Дивизија" бр. 
39/25,Скопје. (17319) 

Избирачка легитимација бр.03829545-01-01 на име 
Лазаров Јован, ул."Саемска" бр.55/А,Кочани. (17325) 

Избирачка легитимација бр.0077917-01-01 на име 
Венко Самарџиев,Берово. (17326) 

Избирачка легитимација бр. 14346945-01-01,издадена 
од Скопје на име Весна Пешиќ,ул."50 Дивизија" бр. 
39/25,Скопје. (17348). 

Избирачка легитимација бр. 12429479-01-01,издадена 
од Скопје на име Трајковски Драган, ул. "507" бр. 12, с. 
Јурумл ери,Скопје. (17349) 

Избирачка легитимација бр. 12429703-01-01,издаден а 
од Скопје, на име Трајковска Славица,ул."507" бр. 12, с. 
Јурумл ери,Скопје. (17350) 

Избирачка легитимација бр. 1290303 А-01-01, изда-
дена од Скопје на име Борисвл>евиќ Александар, ул. 
"И.Р. Лола" бр.74/4-19,Скопје. (17463) 

Избирачка легитимација бр.2756,издадена од Скопје 
наиме Костова Љубица,бул."Ј. Сандански" бр.84/3-19,. 
Скопје. (17483) 

Избирачка легитимација бр.13713103-01-01,издадена 
од Министерство за правда - Одделение за општа 
управа - К. Вода-Скопје на име Димовска Зорка, бул. 
"АСНОМ" бр.24,вл.3,ст.4,Скопје. (17490) 

Избирачка легитимација бр. 13776024-01-01,издадена 
од Министество за правда -Одделение за опта управа-
Кисела Вода на име Керамитчиев Митко, бул."Видое 
Смилевски-Бато"бр.75/3-3 »Скопје. (17494) 

Избирачка легитимација бр. 14262237-01-01,издадена 
од Скопје на име Љамова Слободанка, ул."Р. Петков-
ски" бр. 25,Скопје. (17545) 

Избирачка легитимација бр. 14264787-01-01,издадена 
од Скопје на име Љамов Иљо,ул."Р.Петковски"бр.25Ѓ, 
Скопје. . (17546) 

Избирачка легитимација бр. 14265597-01-01,издадена 
од Скопје на име Љамов Сотир,ул."Р. Петковски" бр. 
25,Скопје. (17547) 

Одобрение уп. бр. 12-5004,издадено од С•О. Центар -
Скопје на име Јакимов Драги,Скопје. (16986) 

Решение бр. 12-2116,издадено од Секретарјат за сто-
панство и труд Центар-Скопје на име Селамет Рецепи, 
Скопје. (16988) 
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тар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје, Република Македо-
нија. SWIFT АДРЕСА: ЅТОВ МК 2Х, Телекс: 
++389 91 51 140, 51 472, 51 226, Факс:, ++389 91 113 
263, бр. на сметка: 40100-620-42/2665 на име на Фон-
дот за магистрални и регионални патишта. 

5. Тендер: Тендерите придружувани од гаранција на 
тендерот во износ од 3,000 ЕСU за Дел 1 и 500ЕСU 
за Дел 2 ќе бидат примани не покасно од 30.11.1998 
година до 10.00 часот по локално време во Фондот за 
магистрални и регионални патишта, ул, „Даме Гру-
ев" бр. 14, 91000 Скопје, Република Македонија. 
Тендерите ќе бидат отворани на јавна сесија на 
30.11.1998 година, во 11.00 часот во Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев" бр. 
14, 91000 Скопје, Република Македонија. 

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки - градежни работи на Министерство за 
образование и физичка култура, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР 12 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕН-

ТАР „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 

физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 9 -
Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Е: прибирање на 
понуди за изведување на градежни и градежно-за-
наетчиски работи на следниот објект: 

1.2.1. Студентски дом „Гоце Делчев" - Скопје 
- надградба на блоковите АБ и ВГ до степен 

на затворена карабина - фазна градба. 
1.3. Обемот на градежните и градежно-занаетчиските 

работи даден е во тендврската документација. 
1.1. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет 
и техничка оспособеност. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отворање на понудите; 
2.2. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот 

на јавното отварање на понудите. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерска документација може да се види и подигне 

во Министерството за образование и физичка кул-
тура, ул. „В. Ѓоргов" бр. 35. Скопје, со надоместок 
од 1.500,00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по пози-

ции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

4.2. Начин на плаќана (за аванс е потребно да се обез-
беди банкарска гаранција). 

4.3. Рок на изведувана на предметните работи и гаран-
ција на квалитетот на изведените работи. 

4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува 
сам или ќе ангажира и подизведувачи. 

4.5. Понудувачите се должни кон понудите даја доста-
ват следната документација: 

4.5.1.Придружна документација 
- извод од регистрација на дејноста; 

Решение уп бр.25-1026,издадено од СО. Чаир -
Скопје на име Етем Назим,Скопје. (17157) 

Решение уп. бр. 12-2849,издадено од С О Центар -
Скопје на име Рецеп Ајети,Скопје. (17242) 

Пасош бр. 1129758,издаден од УВР-Струмица на име 
Трбоевиќ Петар, ул."Иљо Шопов" бр. 15/6, Струмица. 

Пасош бр.оЗ85464/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Локман Османи, ул."Џон Кенеди" бр. 32, Скопје. 

Пасош бр. 1082904, издаден од УВР - Велес на име 
Асанова Зулејка, ул."Благој Страчков" бр. 47, Велес. 

Пасош бр. 0979129, издаден*, од ОВР - Крива 
Паланка на име Славче Јакимовски, с. Конопница, 
Крива Паланка. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Република Македонија: Phare - работи на изградба 

О Б Ј А В А 
НА ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ИЗДАДЕН ОД СТРАНА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА РАБОТИ ВО ДВА ДЕЛА ФИНАНСИРАНИ ОД 
СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАМ-

КИТЕ НА PHARE ПРОГРАМАТА 

1. Наслов: Инженерски работи во два дела: 
Дел 1: Реконструкција и изградба на Ш т а 

. лента од Е-852 (М-4), делница Струга - гра-
ница со Албанија, км. 8+900 - км. 11+938, и 
Дел 2: Обновување на царинскиот центар за 
обука - Скопје. 

2. Учество: Учеството е отворено под еднакви услови 
за сите природни и правни субјекти од зем-
јите членки на Европската Заедница и рд 
Албанија, Полска, Унгарија, Романија, 
Бугарија, Чешката Република, Словачка, 
Словенија, Литванија, Латвија, Естонија, 
Република Македонија и Босна и Херцего-
вина. 

3. Предмет: Дел 1: Реконструкција и изградба на Ш т а 

лента од Магистралниот пат Е-852 (М-4) и 
надградба на патната делница од Струга 
до Албанската граница (3.038 км.), помеѓу 
км. 8+900 и км. 11+938. Работите главно 
вклучуваат: изградба на патот со рекон-
струкција на III а лента за тешки возила, 
дренажни објекти, времена девијација на 
сообраќајот и добро организирано регули-
рање на сообраќајот. 
Дел 2: Обнова на училница во централ-
ната административна зграда на Царин-
ската Управа во Скопје, вклучувајќи мон-
тажа и обезбедување на опремата. 

Работите ги содржат следните главни количини: 
земјани работи м3 25.690 
дренажи м' 216 
дробен камен м3 9.448 
чакал м3 10.066 
асфалтни слоеви м2 34.270 
рушена на постојниот асфалтен коловоз м2 9.213 
ископ на канали м3 3.022 
4. Покана за тендер документација: 

Комплет тендер документација може да се добие од 
14.10.1998 година во: 
Фондот за магистрални и регионални патишта г-дин 
Ѓорѓи Поп Илиев ул. „Даме Груев" бр. 14, 91000 
Скопје, Република Македонија. Тел. (++)389 91 118 
044 Факс (++)389 91 220 535 со доказ од уплата на 
200 USA $ на сметка во Стопанска Банка А.Д. 
Скопје. Сектор за работи со странство. кеј „Дими-
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- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет донесен од Ми-
нистерот за финансии; 

- изјава дека понудувачот не с под стечај, пот-
пишана од одговорното лице на понудувачот; 

4.5.2. Документација за техничка оспособеност 
- референц листа и список за досега извршени 
работи во последните три години, по објекти, 
износи и датуми; 
- број на структура на вработени; 
- податоци за расположивата опрема. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
ва!ве во архивата на Министерството за образова-
ние и физичка култура на ул. „Вел>ко Влаховиќ" 
бр. 9, Скопје, или со предавање на Комисијата на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јав-
ното отворам>е на понудите. 

5.4. Понудата и другата документација се доставува во 
еден запечатен плик, на кој во горниот лев агол 
треба да стои изнака „не отворај", бројот на бара-

% н>ето. 
Во средината на пликот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата 
со финансиска документација и носи ознака „понуда", а 
другиот внатрешен плик ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака „документација" со точна 
адреса на испраќачот- понудувачот. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на овла-

стени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на 28.10.1998 година (Среда) со почеток во 
11,00 часот, во просториите на МУЦ „Гоце Дел-
чев" ул. „Васил Ѓоргов" до Заводот за вработу-
вање. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
повикот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда по објект. 

Дополнителни појаснуван>а може да се добијат на теле-
фон: 133-376. 

Комисија за јавни набавки градежни работи 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-49/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ЛЕСЕН МАЗУТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирана на понуди за 
набавка на: 

1.2.1. лесен мазут 5.000тони, 
со следните карактеристики: 
- долна топлотна моќ 9600 кса!/к§г. 
- максимална содржина на сулфур 1,0% 
- релативна густина на 15°С 0,95 Т/м3 

- вискозност при 80°С 4,43 Е 
-вода 0,1%+0,6% 
-пепел 0,1% 
-температура на палење 80^С+120С 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦА ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-

КЕДОНИЈА 

2.1. „Енергетика" - Скопје 5.000 тони. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името; адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка, (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки - ако набавката е од странство), на 
паритет Ф-ко подружници според распоредот да-
ден во точка 2, изразена во германски марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази технич-

ките карактеристики на набавката, при што 
тие треба да се во согласност со стандардите 
во Република Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Република Ма-
кедонија ( член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.2.1 Понудувачот треба да достави список на испораки 
на ваков вид стоки во последните 3 години со 
износите, датумите и примачите. 

4.2.2 Понудувачот треба да достави сертификат од над-
лежна институција за контрола на квалитетот на 
производот, со кој се потврдува сообразноста со 
дадените спецификации или стандарди за набав-
ката. 
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4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на депо-
нирани средства или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата, согласно 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

5.1. Цена - 40 поени. 
5.2. Квалитет - 30 поени. 
5.3. Начин на плаќање - 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доставу-
ваат на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија", Комисија 
за јавни набавки, ул. „11 Октомври" бр. 9, 91000 
Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
02.11.1998 година, во 12 часот во просториите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија", ул. „11 
Октомври" бр. 9 Скопје, стара зграда, 3 кат, сала 
за состаноци, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата' на .Отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик нема да се разгледуваат. 

комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 41 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Енте-
риер" Скопје, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УПИС НА АКЦИИ 

Врз основа на Решението број 23-2465/1 од 
28.09.1998 година на Владата на Република Македонија 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал, на седницата одржана на ден 28.09.1998 година 
го донесе Решението за откуп на претпријатието од 
страна на вработените. 

Донесеното решение е конечно. 
Предмет на трансформација е општествен капитал 

во вредност од 169.787 ДЕМ, односно 1.698 акции со 
номинална вредност од 100 ДЕМ. 

Право на упис на акции имаат сите вработени во АД 
„Ентериер" Скопје, под еднакви услови. 

Уписот ќе се врши во просториите на претпријати-
ето почнувјќи од 13.10.1998 година до 16.10.1998 го-
дина. 

За сите вработени правото за упис на акции ќе биде 
објавено на Огласната табла во просториите «а АД 
„Ентериер" Скопје. 

Уписот ќе се врши со лична изјава од страна на 
вработените. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал „ Алатница и 
енергетика" ДОО - Битола 

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 трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска" б•б. 
Битола, во време од 8 до 14 часот. (17362) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Услуги" 
ДОО - Битола 

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 трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриски пат" 
б•б. Битола, во време од 10 до 12 часот. (17365) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Фрижидери 
за домаќинство" ДОО - Битола 

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 трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска",б.б. 
Битола, во време од 11 до 13 часот. (17364) 

Во „Службен весник на РМ" бр. 49 од 7 октомври 
1998 година на стр. 2591 е објавена ОБЈАВА под број 
16898 во која точниот назив на фирмата треба да гласи: 
„Индустриски ладилни постројки со лсарница" ДОО, 
Битола. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Холдинг 
претпријатие „ФРИНКО" АД - Битола 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата за трансформација на претпријати-

јата со општествен капитал на седницата одржана на 
22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, согласно Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побаруван>ата на доверителите во 
траен влог и продажба на идеален дел од претпријати-
ето. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриски 
кварт" б•б. Битола, во време! од 8 до 14 часот. (1736) 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

септември 1998 година не покажува пораст во однос на 
месец август 1998 година. 

2. Исплатата на платите за месец септември 1998 
година во однос на месец август 1998 година за правните 
лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр, 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1998 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јули - септември 1998 година, во 
однос на просечните цени на мало во првото полугодие 
на 1998 година изнесува - 2.5%. Директор, 

Дончо Герсимовски, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„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 ТРО-
ШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1998 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во септем-
ври 1998 година во однос на август 1998 година е 0.008. 

2. Коефициентот на пррастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месец септември 1998 година с 
0.002. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во септември 1998 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.020. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на септември 1998 
година во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1997 година е - 0.002. 

Директор, 
Дончо Герасимовски ,с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

1297. Одлука за определување на занаетчиски 
дејности што задолжително се вршат во 
простории 2593 

1298. Одлука за определување на занаетчи-
ските дејности што се сметаат за до-
машно ракотворење и услуги слични на 
занаетчиските . 2594 

1299. Одлука за определување на мрежата на 
ветеринарните друштва 2595 

1300. Одлука за прифаќање на подарок - нед-
вижен имот ..... . 2596 

1301. Одлука за определувана на услови за 
градба за објектот „Мотел со при-
дружни објекти", што треба да се гради 
покрај магистралниот пат М-4, делница 
Гостивар - Кичево, во општината Зајас. 2596 

1302. Одлука за определување на услови за 
градба на „Водоснабдителен објект" за 
водоснабдување на општината Арачи-
ново - Скопје со вода за пиење 2597 

1303. Одлука за определување на услови за 
градба на „Погон за преработка на тра-
вертин управна зграда/ компресорска 
станица, контејнер за експлозив, 
трафо-станица, цистерна за гориво и 
двокоморна септичка јама", што ќе се 
служат за експлоатација на минерални 
суровини од лежиштето „Набигори", 
општина Белчишта 2597 

1304. Правилник за правилата за вршење на 
работите на шумската полиција . . . . . . 2597 

1305. Правилник за здравствената контрола 
на учесниците во спортските активно-
сти и обемот и начинот на организи-
рање на итната медицинска помош . . . . 2600 

1306. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2601 

1307. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2601 

1308. Решение за давање одобрение за изда-
вање на краткорочни хартии од вред-
ност 2602 

1309. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2602 

1310. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 212/97 од 1 јули 1998 
година 2602 

1311. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 3/98 од 9 септември 
1998 година 2603 

1312. Одлука за доделување на наградата „11 
Октомври" во 1998 година за долгого-
дишни особено значајни остваруван>а во 
културата, уметноста, науката, образо-
ванието и стопанството од интерес за 
Република Македонија 2605 
Исправка на Одлуката за определувана 
на услови за градба за објектот „СОС -
детско село", што треба да се гради во 
општината Гази Баба - Скопје 2605 
Објава за стварната стапка на трошо-
ците на живот за месец септември 1998 
година 2624 
Објава за движењето на цените на мало 
во Република Македонија за месец сеп-
тември 1998 година 2624 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец септември 
1998 година 2624 
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