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

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба« 
Рок * за рекламации 15 дена. Број 23 

Вторник, 19 мај 1998 
Скопје 

Год. LIV 

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

675. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од натамошно извршување на 

казната затвор осуденото лице: 
1. Томе Стево Лазаров од е. Прдејци. 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Тони Петре Темелкоски од Прилеп, во траење од 

3 месеци ; 
2. Џемаил Мустафа Ајрушев од Штип, во траење од 

6 месеци. 

III 
Делумно се ослободува од натамошно извршување 

на казната затвор осуденото лице: 
1. Арслани Мустафа Џулифат од Гостивар, во тра-

ење од 3 месеци. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 08-351 
15 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

опрема и делови „ФОД" ЈП „Електростопанство на'Ма-
кедонија" - Скопје ДООЕЛ - Новаци; 

- Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје во Фабриката за 
одржување на ремонт и транспорт „ФОРТ" ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје ДООЕЈТ -
Осломеј; 

- Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје во Фабриката за 
производство на кварц, градежни материјали и услуги 
„Сепараиода" ЈП „Електростопанство на Македонија" -
Скопје ДООЕЛ - Осломеј; 

- Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електросто-
панство на Македонка" - Скопје во Фабриката за 
опрема и делови „ФОД" ЈП „Електростопанство на 
Македонија" - Скопје ДООЕЛ - Новаци; 

- Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје во Фабриката за одр-
жување на ремонт и транспорт „ФОРТ" ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје ДООЕЈ1 - Осло-
меј; и 

- Одлука за продажба на влогот на ЈП „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје во Фабриката за про-
изводство на кварц, градежни материјали и услуги „Се-
парација" ЈП „Електростопанство на Македонија" -
Скопје ДООЕЈ1 - Осломеј. 

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

Бр. 23-1031/5 
4 мај 1998 година 

Скопје 

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

676. 
Врз основа на член 11 од Законот за Ј а в н и т е прет-

п л а т и ј а („Службен весник на Република Македонка" 
бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 4 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДДЕЛНИ АКТИ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на одлуките на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие „Електростопанство на Македонија" - Скопје, 
донесени на седницата одржана на 2 април 1998 година 
и тоа: 

- Одлука за зголемување на влогот на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, во Фабриката за 

677. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/%) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија на с е д н и ц а т а одржана на 11 мај 1998 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈП 
ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

- Ц.О. - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на Јавното претпријатие за просторни 
и урбанистички планови - ц.о. - Скопје, донесен од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата 
одржана на 25 декември 1997 година. 

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

Бр. 23-327/3 
11 мај 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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т. 
Врз основа на член 46 од Законот за шумите („Сл. 

весник на РМ" бр. 47/97), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во согласност со министе-
рот за урбанизам, градежништво и заштита на живот-
ната средина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕТКИ ВИДОВИ 

ДРВЈА ВО ШУМА 
Член 1. 

За ретки видови дрвја во шума се определуваат след-
ните видови дрвја: 

1. Орев (Juglans regia) 
2. Питом костен (Castanea sativa) . 
3. Див костен (Aesculus hippocastanum) 
4. Мечја леска (Corylus colurna) 
5. Гол човек (Arbutus andrachne) 
6. Полски брест (Ulmus campestris) 
7. Планински брест (Ulmus montana) 
8. Горски јасен (Fraxinus excelsior) 
9. Планински јавор (Acer heldreichii) 

10. Даб стежер (Quercus pedunculiata) 
11. Сива топола (Populus canescens) 
12. Ситнолисна липа (Tilia cordata) 
13. Тиса (Taxus baccata) 
14. Дива фоја (Juniperus excelsa) 
15. Питома фоја (Juniperus foetidisima) 
16. Мечје грозје (Arctostaphylos uva-ursi) 
17. Македонска мушмулица (Cotoneaster mariana) 
18. Дива слива (Prunus coccomilia) 
19. Степски бадем (Amygdalis nana) 
20. Див бадем (Amygdalis webbii) 
21. Бел трн (Сланушка) (Crataegus heldreichii) 
22. Сив глог (Grataegus incana) 
23. Македонски глог (Crataegus sericea) 
24. Кадрав глог (Crataegus villosa) 
25. Сирка (Ziziphus jujuba) 
26. Жолта копривка (Celtis tournefortii) 
27. Божиќно дрво (Ilex aquifolium) 
28. Дива преша (Pninus avium) 
29. Горупла (Prunus mahaleb) 
30. Гола копринка (Celtis glabrata) 
31. Дива јаболка (Malus florentina) 
32. Зелена евла (Alnus viridis) 
33. Кривуљ (Pinus mugo) 
34. Паласки бор (Pinus nigra var.palasiana) 
35. Платан (Platanus orientalis) 
36. Муника (Pinus heldreichi) 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 09-3517/1 Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство и 

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

679. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ВОВЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ 

РЕД 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воведу-
вање и одржување на шумски ред. 

Член 2 
Шумски ред во смисла на овој правилник, претста-

вува ненарушена состојба во шума од штетното влија-
ние на биотски и абиотски фактори. 

Член 3 
Причини за нарушување на шумски ред можат да 

бидат: 
- Вршење на сечи при кои доаѓа до оштетување на 

околните стебла, на подмладокот, на знаците (жиг 
број) од извршената ознака за сеча и слично; 

- Обработка на соборените стебла, расфрлени 
гранки и необработени делови од стеблата; 

- Изнесување, односно извезување на шумските cop-' 
тименти од сечиштето; 

- Неизвршување на одгледувачка мерки (чистење и 
прореди) во млади шуми, шумски култури и подмладо-
кот; 

- Елементарни непогоди и штетните последици пре-
дизвикани од ветер, снег, мраз (виткање, откорнување, 
кршење на цели стебла или нивни делови), потоа, суша, 
гром, шумски пожар; 

- Појава и ширење на растителни болести и штет-
ници:, сушење на стебла и ел. 

Член 4 
Под воведувањето на шумски ред во смисла на овој 

правилник се подразбира преземање и спроведување на 
мерки и активности за отстранување на последиците 
што довело до неговото нарушување и тоа: 

- По извршената сеча и обработка на попечените 
стебла, се врши преглед на сечиштето и дополнително 
се означуваат за сеча стеблата што се оштетени при 
сечата во толкава мера што им претстои сушење и 
можат да претставуваат легато на растителни болести и 
штетни инсекти, како и стебла на кои се закачени исе-
чени но несоборени стебла. Сечата на дополнително 
означените и евидентирани стебла, се врши по претхо-
ден увид од шумарската инспекција; 

- На површини каде поголем број на сгеблата се 
оштетени од елементарни непогоди, сечата и обработ-
ката на стеблата и воведувањето на шумскиот ред се 
врши веднаш по претходно извршената ознака за сеча 
по настанување на оштетувањето, што се однесува и на 
редовните сечишта; 

- Суви, исечени или паднати стебла, се отстрануваат 
од шумата, а на иглолисни видови им се олупува кората 
на пенушките и на неискористените делови од стеблата 
со дебелина над 7 см што остануваат во шумата,а потоа 
кората и гранките се собираат и контролирано се горат 
или се третираат со хемиски средства; 

- По завршување на сечата односно на мелиора-
тивно одгледните мерки и обработката на исечените 
стебла во шумски сортимента, кората и гранките се 
сместуваат на помали купишта, што нема да му пречат 
на подмладокот и обновата на шумата; 

- Воведувањето на шумскиот ред започнува веднаш 
по неговото нарушување, а крајниот рок за негово це-
лосно воведување е еден месец по завршувањето на 
работите со кои е нарушен, што исто така не може да 
трае подолго од еден месец. 

Член 5 
Под одржување на шумски ред во смисла на овој 

правилник се подразбира преземање на превентивни 
мерки и'активности, да се спречи неговото нарушу-
вање, како и мерки и активности за одржување на вове-
дениот шумски ред и тоа: 

- Соборување на стебла при сеча се врши во правец 
и на начин на кој исеченото стебло со паѓањето нај-
малку ќе ги оштети околните стебла, подмладокот и 
земјиштето, а и самото најмалку ќе се оштети; 
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- При вршење на сгеблимична сеча во високосте-
блени шуми на стрмим терени (освен кај огледните 
сечи), соборувањето на стеблата не смее да се врши во 
правец на падината, туку нагоре, на (прана и во соглас-
ност со изведбениот годишен план; 

- Знакот на ознаката за сеча што е втиснат на дното 
од стеблото односно на една од неговите подебели ко-
ренови жили, мора по сечата да остане неоштетен; 

- Обработка на исечените стебла се врши по пра-
вило на просторот на сечиштето каде што има најмалку 
подмладок и од каде постои можност за најлесно изне-
сување на производите од шумата, а при тоа најмалку 
да се оштети подмладокот, шумското земјиште и про-
изведениот шумски сортимент; 

- Изнесувањето на шумските сортимента од шума 
до времено стовариште или извозен пат (дотур) се врши 
по претходно утврдени дотурим патишта и правци по 
кои ќе има најмалку оштетувања; 

- Дотуркате патишта и правци се утврдуваат со го-
дишниот изведбен план; 

- Дотур на шумските сортимента на терени под-
ложни на ерозија и лизгање на земјишта што лесно се 
оштетуваат односно сомелуваат, може да се врши само 
со жичари или други технички средства и помагала, кои 
го заштитуваат земјиштето; 

- На пенушките и на сортиментите добиени при сеча 
на иглолисни видови дрвја, паралелно со вршење на 
сечата им се олупува кората; 

- Кората се олупува и на отпадокот и дрвната маса 
од иглолисни видови дрвја со дебелина над 7 см. што 
останува во сечиштето по завршување на сената; 

- Оставање на шумски сортимента и гранки, не смее 
да се врши во порој ни и речни корита, на шумски па-
тишта и патеки; 

- Во шуми загрозени од пожар редовно се отстрану-
ваат сувите стебла, лежечкото дрво, гранките и друг 
запалив материјал; 

- Други шумски производи (плодови и семе, трева, 
сува шума, мов и др.), се собираат на начин со кој не се 
прават штети на подмладокот, садниците, шумските 
стебла, гранките, уредувачките и другите знаци, како и 
на други шумски објекти. 

Член 6 * 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.09-3517/1 . . Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство 

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

680. 
Врз основа на член 56 став 9 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ЖИГОСТУВАЊЕ И ИЗДА-

ВАЊЕ ИСПРАТНИЦА ЗА ИСЕЧЕНО ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на жигосу-

вање и издавање испратница за исечено дрво. 
Член 2 

Жигосувањето во државните шуми се врши со шум-
ски жиг (чеканче) во тркалезен облик со пречник од 32 
мм, а во приватните шуми со шумски жиг во облик на 
рамностран триаголник чија страна изнесува 35 мм, во 
кој е испишан називот и седиштето на јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми, односно правното 

лице за одгледување и заштита на шума со посебна 
намена и нумерирани со арапски броеви. 

-Член 3 
Жигосување на шумските сортимента се врши и тоа: 
а) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана 

состојба, жигот се втиснува на секое парче, на двете 
челни страни; 

б) кај целулозно, танинско, огревно и останатото 
дрво, жигот се втиснува на едно од челата и тоа на 
најмалку 50% од вкупното количество на посеченото 
дрво во државните шуми, односно 85% во приватните 
шуми; л 

в) кај шумските сортимента кои поради малите ди-
мензии неможе поединечно да се втисне жигот, се втис-
нува жиг на најпогодно место на снопот, товарот и 
слично. 

Член 4 
При втиснување на шумскиот жиг се употребува во-

доотпорна боја и тоа: 
За дрво произведено во шуми во државна сопстве-

ност наизменично, една година сина, една година зе-
лена боја, а за дрво произведено во шуми во приватна 
сопственост наизменично, една година ирна, една го-
дина црвена боја. 

Член 5 
Жигосувањето се врши во сечиштето по приемот на 

произведените дрвни сортимента, односно непосредно 
пред нивното изнесување од сечиштето. 

Член 6 
Се смета дека дрвото не е жигосано ако жигосува-

њето не е извршено според одредбите на овој правил-
ник. 

Член 7 
Испратница се издава за секое превозно, односно 

преносно средство на местото на утовар и важи за де-
нот, часот и времето за кое е издадена. 

Испратница не се издава на превозно средство кое 
не е регистрирано од надлежен орган. 

Рокот на важност на испратницата не може да се 
продолжува. 

До колку испратницата од оправдани причини не е 
искористена за денот односно во времето утврдено во 
испратницата се заменува со нова. 

Нова испратница издава субјектот што ја издал неи-
скористената испратница, по претходна проценка за 
оправданоста на таквото барање. 

Член 8 
Испратницата има важност само за еден превоз и ги 

содржи следните податоци: 
Име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот, име и податоци на 
документот за чија сметка се врши преносот односно 
превозот, име и презиме и точна адреса на купувачот 
односно сопственикот на дрвото, местото од кое и до 
кое се врши преносот односно превозот, реден број, вид 
на дрво, сортиментот, количеството, број на жигот, 
забелешка, средството со кое се врши превозот од-
носно преносот (видот, регистарска ознака и ел.), ден и 
време утврдено за извршување на превозот односно 
преносот, целосно име и презиме на одговорното лице 
и потпис. 

Член 9 
Испратницата има единствен сериски број, се состои 

од три еднообразни примероци вр различна боја од Кои 
првиот примерок односно во бела боја и се издава на 
странката, вториот во зелена боја за сметководството, 
а третиот во портокалова боја и останува на кочанот. 
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Испратницата се издава според образец што е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 10 
Се смета дека дрвото не е снабдено со испратница во 

колку податоците внесени во неа не се совпаѓаат со 
товарот и средството со кое се врши преносот односно 
превозот, кога се пренесува односно превезува дрво кое 
не е жигосано според овој правилник или нејзината 
важност е измината. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 09-3517/1 Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство и 

Скопје водостопанство, 
м-р Киро Доксовски, с.р. 

( С у б ј е к т ) 

If-

Испратница бр. ооооооо 

од е (гр ) ул бр 
(пренесува (февезува име и презиме) 

за сметка на фактура-одобрепие бр па 
(име и презиме кз купу ва чот-сопство кикот) 

оде (гр ) УЛ бр 
пренесува од место до место следните шумски производи 

Ред 
број 

ВИД НА ДРВО 
Вид на сортимен-
т а на посечено-
то дрво 

Един 
мера 

Количина 
Жигосување-
то извршено 
со жиг број 

Забел 
лешка 

Превоза! односно преносот на дрво се врши со 
(вид ш средство регистарска онака и v-л ) 

Оваа неприлика важи само ia еден превел односно пренос, што треба да се изврши 
од ден до 19 I од 
Важи за време од до часот 
Издадена на ден 19 _ год 

Одговорно лице 

(itcnoktio име и презиме) формат 210x150 МП 

Н а п о м е н а Испратницата се носи ири превозот односно преносот 

681. 
Врз основа на член 32 став 6 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство * донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКА ЗА 

СЕЧА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење 
на ознака за сеча што подразбира одбирање и означу-
вање за сеча. 

Член 2 
Ознаката за сеча може да биде стеблимична и повр-

шинска. 
Сгеблимична, во случаи кога е предвидена односно 

одобрена сеча на поединечни стебла. 
Површинска ознака се врши во случаи кога е пред-

видена, односно одобрена чиста сеча (нискосгеблено 
стопанисување, реконструкција на деградирани шуми и 
шикари, мелиоративни и ресурекциони сечи, сечи за 
пренамена на земјиштето, изградба на објекти, сообра-
ќајници, далноводи, пожарипгга, штети на шума од еле-
ментарни непогоди и ел.). 

Член 3 
Сгеблимична ознака се врши со втиснување на шум-

ски жиг (чеканче) на глатки засеци на дното на сте-
блото односно на една од неговите подебели коренови 
жили, и на деблото на градна висина. 

Исклучок од став 1 на овој член се тенките стебла 
(кај чистење, прореди и ел.) на кои неможе да се втис-
нува шумски жиг кои ќе се означуваат со засену вање на 
кората или боење со боја на градна височина на сте-
блото. 

На стеблата во високостеблени државни шуми во 
кои се вршат главни сечи покрај шумскиот жиг се втис-
нува и редниот број на означеното стебло. 

Член 4 
При вршење ознака на стебла за сеча, првенствено 

се зафаќаат извалени, оштетени, сувоврвни, исушени, 
со слаб квалитет и останати стебла, што јр. оневозможу-
ваат, или отежнуват обновата на шумата и развитокот 
на перспективните стебла. 

Член 5 
Засекот на деблото на градна височина при рамни 

терени се прави на страната што се наоѓа во правецот 
на движењето на ознаката, а при ознака на стрмни 
терени, се прави од неговата горна страна, а на дното 
на стеблото односно на една од неговите подебели ко-
ренови жили, се прави што пониско до земјата и тоа на 
спротивната страна од засекот на деблото на градна 
височина, односно од неговата долна страна во правец 
на стрмини ата. 

Член 6 
При ознаката за сеча односно при втиснување на 

шумскиот жиг, се употребува водоотпорна боја и тоа 
наизменично една година сина, една година зелена при 
ознака во државни шуми, а при ознака во шуми во 
приватна сопственост, ретки видови на дрвја и на дрвја 
надвор од шумата, една година црна, една година 
црвена боја. 

Член 7 
Површинска ознака за сеча се врши по претходно 

утврдување на површината предвидена за чиста сеча, а 
потоа се обележува нејзината гранична линија. 

Обележувањето на граничната линија се врши со 
видни знаци на рабните стебла (со засену вање, боење 
со маслена боја) кои треба да останат до завршување на 
сечата. 

По потреба, за обележување на граничната линија 
со боење можат да се користат неподвижни камења, 
стари но здрави пенушки што ќе се најдат на гранич-
ната линија, потоа со поставување на столбови, хумки и 
слично. 

На рабните стебла се втиснува и шумски жиг, на 
начинот определен во член 4 став 1 од овој правилник. 

Член 8 
Извршената ознака во шуми (државни и приватни), 

на ретки видови дрвја и дрвја надвор од шума, се еви-
дентира во две посебни книги и тоа: 

- Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во 
државна шума и 

- Книга за евиденција на извршена ознака за сеча во 
приватна шума, на ретки видови дрвја и на дрвја надвор 
од шума. 

При стеблимична ознака за сеча, покрај останатите 
податоци, за секое означено стебло над 10.см., дебе-
лина на градна височина, во книгите од став 1 на овој 
член, се внесуваат следните податоци: реден број на 
стеблото, вид на дрво, пречник на градна височина во 
см., висина во метри и бруто дрвна маса на стеблото во 
м3. 

По исклучок од став 2 на овој член, при ознаката 
што се врши според член 4 став 2 од овој правилник, се 
евидентира бројот на означените стебла и нивната 
вкупно бруто дрвна маса, што се утврдува по методот 
на средно моделно стебло. 
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При површинската ознака за сеча покрај останатите 
податоци, во книгата за евиденција на извршената оз-
нака, се внесуваат податоци за: бројот на означената 
парцела, вид на дрвото, површина на означената пар-
цела во ха и бруто дрвна маса во м3. 

Член 9 
Книгите за евиденција на извршената ознака за сеча 

од член 8 став 1 алинеја 1 и 2 имаат трајна вредност и 
се прилагаат кон посебниот план за стопанисување со 
шумите, односно кон посебниот план за одгледување и 
заштита на шумите со посебна намена за државните 
шуми, а за ознаката извршена во приватни шуми се 
приложуваат кон посебниот план за стопанисување, од-
носно кон одобренијата за сеча. 

Член 10 
Шумскиот жиг (чеканче) за вршење на ознака за 

сеча во државна шума, има тркалезен облик со пречник 
од 32 мм, а за ознака за сеча во шуми во приватна 
сопственост има облик на рамностран триаголник чија 
страна изнесува 35 мм. 

Во внатрешноста на жиговите од став 1 на овој член, 
стои називот на претпријатието и седиштето, а во цен-
тарот на жигот стои неговиот арапски број. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр.09-3517/5 . Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанства* м-р Киро Докузовски,с.р. 

682. 
Врз основа на член 59 став 1 од Законот за шумите 

(„Сл. весник на РМ" бр. 47/97), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА 

ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на цената за 

штети настанати со сеча или оштетување на стебла 
противправно присвојување на паднато, прекршено или 

навалено стебло, оштетување или уништување на при-
роден подмладок или садници во шума, на шумски зем-
јишта и голини и противправно присвојување на други 
шумски производи (шумско семе и плодови, лековити 
растенија или нивни делови, печурки, лишам;, мов, 
смола, камен и ел.). 

Член 2 
За противправно исечено стебло односно за против-

правно присвојување на паднато, прекршено или нава-
леше стебло или дел од стебло, висината на цената на 
штетата се одредува: 

1. За техничко обло дрво 

ред. 
бр. 

Вид на дрво висина на надоместокот 
за штета за 1 м3/ден 

1. Орев 45.000,00 
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки 40.000,00 
3. Даб ' 35.000,00 
4. Бука, багрем, костен 30.000,00 
5. Останати тврди лисјари 35.000,00 
6. Меки лисјари 25.000,00 
7. Црн бор, бел бор, мелика 32.000,00 
& Смрча, ела 40.000,00 
9. Останати четинари 30.000,00 
2. За огревно дрво 

Висина на штета за 1 кѓ/ден 

ред. 
бр. 

Вид на дрво за дрво од стебло 
без тех.дрв.маса 

за дрво од стебло 
со тех. дре.маса 

1. Даб, бука и костен 
2. Останати тврди лисјари 
3. Меки лисјари 
4. Четинари 
5. Пенушки ветен под 7 см. 

7.000,00 9.000,00 
6.000,00 7.000,00 
4.000,00 6.000,00 
4.500,00 5.500,00 
4.000,00 

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценов-
ник, се подразбираат делови од обло дрво со должина 
над 1 м. од кои најмалку 30% може да се употребат за 
пиланско производство или за други технички цели, 
како и ситно техничко дрво кое може да се употреби за 
колци за лозја, стожери, држалки, летви, огради и 
слично. 

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник, се 
подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев. 

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат 
за 50% ако стеблото: 

- потекнува од шума прогласена за шума со посебна 
намена (национални паркови, шумски резервати и ел.); 

- е од издвоена семенска состоина или оставена за 
семењак; 

- е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограни-
чена; 

- има граничен знак или знак за поделба нг шумата; 
- е од шума во која со шумскостопанска основа од-

носно програмата за унапредување на шумите не е 
предвидена сеча; 

- потекнува од природен подмладок во млади шуми 
(високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 
години). 

Износите утврдени во член 2 ќе се зголемат за 100% . 
ако стеблото е исечено во шумска култура, односно 
шума подигната по вештачки пат. 

Член 3 
За бесправно сечење на млади стебла од четинарски 

видови дрвја (новогодишни елки и ел.), висината на 
штетата се утврдува во износ од 3.000,00 денари за едно 
стебло. тт „ Член 4 

За противправно присвојување на суви и навалени 
стебла или нивни делови чија вредност е намалена виси-
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ната на штетата се утврдува според износите од член 2 
од овој правилник намалена за 30%. За оштетување на 
стебло со лупење на кората, подведување, преврту-
вање, кастрење на гранки засечување, вадење на смола 
и ел., ако оштетувањето на стеблото е од таков степен 
што непосредно му претстои сушење, висината на ште-

тата се утврдува според износите од член 2 на овој пра-
вилник. 

Член 5 
Ако противправно исеченото стебло, односно при-

своеното исечено дрво прекршено или навалено стебло 
или дел од стеблото е обработено во сортимента (дел-
кано, чепкано и ел.) и притоа мерено како нето дрвна 
маса во различни мерки (парчиња и ел.), висината на 
цената на штета се утврдува на тој начин што прет-
ходно сортиментите се претвораат во м3 обловина спо-
ред следните фактори за пресметување: 

ред. Шумски производи един. висинана 
бр. мера штета во 

4 денари 

ред. Вид на производот единечна фактор 
бр. мера 

1. Цепена граѓа од четинари и бука 1 м3 3,33 
2. Цепена граѓа од даб IM3 5,00 
3. Делкана граѓа 1m3 1,67 
4. Огревно дрво IM3" 0,65 
5. Снили и шиндри 1 парче 0,0017 
6. Градинарски колци 1 парче ^ 0,00085 
7. Колци за лозја 1 парче 0,0033 
8. Колци за овошки 1 парче 0,0071 
9. Рачки 1 парче 0,0033 

10. Прачки 1 сноп 0,01 
И. Обрачи 1 парче 0,0014 

ЧЈѓен 5 

Висината на надоместокот на штета на против-
правно оштетување или уништување на природен под-
младок и садници во шуми и на шумско земјиште се 
утврдува: 

ред. висина на штетат а за 1 сад. во ден. 

бр. вид на дрво 1п>д. 2 год. 3 год. прежу бр. вид на дрво 
Згод. 

1. Багрем, гледач, диви овошки 150,00 200,00 300,00 450,00 
2. Јавор, дев костен, црница, јасен, брест 200,00 300,00 350,00 400,00 
3. Орев, питом костен 300,00 450,00, 500,00 300,00 
4. Останата тврди лисјари 150,00 200,00 200,00 300,00 
5. Липа, бреза, ела, домашна топола 150,00 200,00 300,00 500,00 
6. Останати меки лисјари 100,00 150,00 200,00 300,00 
7. Црн бор, бел бор, молим 300,00 350,00 300,00 600,00 
8. Смрча и ела 300,00 450,00 600,00 600,00 
9. Егзотн од лифрв и четинари 450,00 500,00 600,00 900,00 

10. Останати четинари 300,00 350,00 300,00 600,00 

Износите утврдени во табелата се зголемуваат за 
50% ако садниците се пресадувани (школувани), а ако 
се од калемен орев, се зголемуваат за 10 пати. 

Член 7 
За противправно присвојување на други шумски 

производи, висината на цената на штетите се утврдува: 

ред. 
бр. 

Шумски производи един. 
мера 

висина на 
штета во 
денари 

1. Шумско семе од четинари во 
шишарки 
- црн бор, смрча, ела 1кг. 8.000,00 
- бел бор и молика 1кг. 10.000,00 
-ариш 1кг. 12.000,00 
- останати четинари 1кг. 2.000,00 

2. Шумско семе од лисјари 
- даб, цер, бука 1кг. 5.000,00 

- липа, багрем, гледач 
- јасен, брест, бреза, ела 
останати видови 

3. Шумски плодови 
- орев, бадем, лешник 
- костен питом 
- плод од смрека 

4. Лековити растенија 
- цвет од црн и бел слез 
- цвет од липа 
- цвет од останати видови 
- лист од лудо растение (бела 
дона) • 
- лист од орев и костен 
- лист од бутан (дигиталне) 
- останати видови лист 
- стебло од мечкино грозје 
- стебло од шарпланински ЧЈ 
- стебло од останат видови 

корен од див чемер (геницн-

1кг. 10.000,00 
[ 
1кг. 20.000,00 

1кг. 800,00 
1кг. 600,00 
1кг. 600,00 

1 кг. 5.000,00 
1 кг. 20.000,00 
1 кг. 10.000,00 
1 
1 кг. 5.000,00 
1 кг. 5.000,00 
1 кг. 10.000,00 
1 кг. 8.000,00 
1 кг. 50.000,00 
1 кг. 60.000,00 
1 кг. 8.000,00 

1 кг. 60.000,00 
1 кг. 12.000,00 
1 кг. 15.000,00 
1 кг. 3.000,00 
1 кг. 2.000,00 
1 кг. 2.000,00 

- корен од останати видови 
- тубера од салеп 
- плод од боровинка 
- плод од други видови 
-мов 

5. Останати производи 
- боровина од посечени стебла 
и пенушки 1 кг. 1.000,00 
-смола 1 кг. 6.000,00 
- лесна постилка 1 кг. 800,00 
- печурки во свежа состојба 1 кг. 2.000,00 
-зеленика IM3 20.000,00 
-лисник IM3 30.000,00 

6. Пасење, брестење и желадење 
во шума 
- овца, одлачено јагне, прасе грло 1.000,00 
- коњ, мазга, магаре, говедо грло 5.000,00 
- ждребе, теле и прле до 1 
година старост, свиња грло 3.000,00 
-коза, јаре • грло 10.000,00 
Камен 10.000,00 

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането 
пасење, брестење, желадење на добиток, односно во 
кои со плановите за стопанисување не се предвидува 
пасење, брестење, односно желадење износот на надо-
местокот од точка 6 се зголемува за 50%. 

Член 8 
При утврдување висината на цената на штета наста-

ната со противправно копачење на шуми или со чиста 
сеча на шуми освен висината на штета пресметана спо-
ред износите утврдени во табеЛите на овој ценовник, се 
пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиш-
тето и за воведување на шумски ред. 

Член 9 
Ако противправното пресечено дрво или негов дел 

се одземе од сторителот на прекршокот, висината на 
цената на штетата се пресметува според износите утвр-
дени со овој правилник намален за износот од пазар-
ната вредност на пресеченото дрво односно неговиот 
Д е љ ТЈ 1 л Член 10 

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

Бр. 09-3517/4 Министер 
5 ма] 1998 година 3 3 земјоделство, шумарство и 

Скопје водостопанство, 
м-р Киро Докузовски, с.р. 
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683. 
Врз основа на член 71 став 3 од Законот за шумите 

(„Службен весник на РМ" бр. 47/97), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ШУМАРСКИОТ ИН-

СПЕКТОР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот и начи-
нот на издавање на легитимацијата на шумарскиот ин-
спектор. 

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2 
Големината на легитимацијата на шумарскиот ин-

спектор е 6,5 х 10 см, изработена е на хамер хартија со 
светлозелена боја и е заштитена со пластична фолија. 

Легитимацијата има две страни со следната содр-
жина: 

- 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 шумарски инспектор", име и презиме на шумарскиот 
инспектор и регистарски број на легитимацијата; 

- задната страна содржи: текст: „Имателот на оваа 
легитимација е овластен да ги обавува сите дејствија 
предвидени за шумарски инспектор со Законот за шу-
мите („Сл. весник на РМ" бр. 47/97)", Министер за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и местр за 
печат. 

О Б Р А З Е Ц 

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР 
(формат 6,5 х 10 см) 

предна страна 

& 
Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

3 х 3,5 см 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

на шумарски инспектор 

v 

(име) (име) 

PER 6DOI (презиме) 

задна страна 

Имателот на оваа легитимација е овластен 
да ги обавува сите дејствија предвидени за 
шумарски инспектор со Законот за шумите 

("Сл весник на РМ" бр. 47/97) 

М.П 
(Министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство) 

Член 3 
Легитимацијата на шумарскиот инспектор се издава 

во Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Член 4 
Легитимацијата има важност се додека лицето на 

кое му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок 

на службеното својство на инспектор. 
Член 5 

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство кој му издава нова легитимација. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова и во случај на: 
- дотраеност или оштетување и 
- промена на личните податоци на имателот. 

Член 7 
Легитимацијата што се одзема, враќа или се заме-

нува се поништува. 
Член 8 

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

Бр. 09-3517/1 Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство и 

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

684. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за шумите 

(„Сл. весник на РМ" бр. 47/97), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УНИФОРМАТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО 
ШТО ГО НОСАТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ШУМ-

СКАТА ПОЛИЦИЈА 
Член 1 ѓ 

Со овој правилник се пропишува униформата и ви-
дот на оружјето што го носат припадниците на шум-
ската полиција. 

Член 2 
Шумските полицајци имаат зимска и летна унифор-

ма. 
Член 3 

Зимската униформа на шумските полицајци се со-
стои од: сако, пантолони, зимска капа, кошула со 
долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, поткапа, ве-
тровка со влошка, кожни нараквици, теренски чевли и 
зимски чорапи. 

Член 4 
Делови од зимската униформа на шумските поли-

цајци го имаат следниот крој и боја: 
1. Сакото е од камгарн (85% волна и 15% синтетика) 

со отворени ревери, благо изразен струк и доволно 
комотно. 

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете вна-
трешни страни. 

Ракавите на сакото се долги до половина на длан-
ката на природно опуштена рака. Сакото однапред се 
закопчува со четири кочиња во бронзена боја со преч-
ник од 22 мм. Колчињата се сошиени на десната страна 
на сакото на подеднакво меѓусебно растојание. 
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На сакото од надворешна страна, на градите vt на 
долниот дел на двете страни се наоѓа по еден џеб со 
испуска и капак кој се закопчува со копче во бронзена 
боја со пречник од 16 мм. Широчината на горните џе-
пови е од 12 до 16 см, а должината од 14 до 19 см. 
Широчината на долните џепови е од 16 до 22 см, а 
должината од 18 до 23 см. 

Нарамениците се од истиот материјал како и сакото, 
и истите до ракавот се со широчина од 60 мм, а при 
врвот се со широчина од 45 мм. Нарамениците со ед-
ниот крај се сошиени на ракавот, а другиот крај кој 
завршува во форм? на тап агол, се закопчува до околу-
вратникот со копче во бронзена боја со пречник од 14 
MM. 

Сакото одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см 
од половината. 

На околувратникот на сакото на двата краја одна-
пред се наоѓа ромбоид од истиот материјал од кој е 
изработено и сакото со должина од 4 см, со широчина 
од 3,5 см, порабен со испуска со златножолта боја со 
широчина од 3 мм. 

Сакото е со темно зелена боја. 
На горниот дел од десниот ракав од сакото, на ра-

стојание од 8 см од горниот раб на ракавот е вшиен 
амблем во облик на штит изработен од чоја со бела боја 
во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Репу-
блика Македонија, а под него со зелени букви е изве-
зено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", „ШУМСКА 
ПОЛИЦИЈА" и „FORESTRY POLICE" во форма на 
полукруг. Под него во форма на два полукруга е изве-
зен симбол на две гранки од даб и ела, а во средината се 
аплицирани два желада од даб со два листа. (Прилог бр. 
1). 

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој. Од 
двете страни и одзади на десната страна пантолоните 
имаат еден џеб и потребен број гајки за ремен. 

Пантолоните се со темно зелена боја. 
3. Зимската капа е изработена од камгарн. Кројот 

на капата е „безбол" (капа со стреа). На капата има 
наушници. На средината на капата однапред, се носи 
ознака во форма на круг изработен од светлозелена 
чоја со дијаметар од 3 см, на која е извезен жолт лово-
ров венец во чија средина е впишало „РМ". (Прилог бр. 
2). 

Зимската капа е со темнозелена боја. 
4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин 

или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синте-
тика) во светло зелена боја и е со вообичаен крој. 
Кратката на кошулата има копчиња за прицврстување 
на вратоврската. Ракавите се нормални - во рачниот 
појас со две копчиња на манжетните и едно копче за 
затворање на отворот над манжентната. 

5. Вратоврската е со темно зелена боја со вообичаен 
крој и должина. 

6. Џемперот е со долги ракави, изработен од вол-
нено предиво (60% волна и 40% синтетика) во светло 
зелена боја, со вообичаен крој и со V (ве)израз. 

7. Шалот е изработен од волнено предиво (60% 
волна и 40% синтетика) со вообичаена должина и ши-
рочина во светло зелена боја. 

8. Поткапата е од волнено предиво (60% волна и 
40% синтетика) со темно зелена боја и е доволно долга 
да го заштитува вратот. 

9. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-
синтетичка ткаенина (50% памук и 50% синтетика) во 
темно зелена боја и поставена со свилена ткаенина од 
соодветна боја. Од рамената до висината на градите и 
преку грбот е зајакната и има влошка која допира до 
ракавите што може да се вади. Ветровката има појас и 
кулавка кои се од нега ткаенина како и ветровката. 
Кулавката е изработена така да ја покрива капата со 
заштитникот и поставена со свилена ткаенина со соод-
ветна боја. Должината на ветровката изнесува до 25 см 

над колениците. Ветровката има четири обични коп-
чиња во еден ред кои се со иста боја како ткаенината. 
На левата и десната страна на градите се врежани вер-
тикално поставени џепови со нормална големина кои се 
затвораат со патент - затворувач. На долниот дел од 
двете страни ветровката има по еден длабок џеб со 
преклоп. Деловите се широки од 18 до 22 см, а високи 
од 24* до 28 см. Под нив од страната се наоѓа уште по 
еден џеб ро иста големина. Ветровката, на левата 
страна од горе има внатрешен џеб, косо поставен. На 
долниот дел на ракавите од ветровката има лента од 
истиот материјал долга 11 см и ^широка 4 см, која се 
закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На 
оддалеченост од 6 см е сошиено уште едно копче. Ве-
тровката има нараменици од иста ткаенина со широ-
чина до ракавите од 60 мм, а при врвот 45 мм. На 
ракавот на ветровката е вшиен истоветен амблем како 
и на сакото. 

10. Кожните нараквици се со вообичаен крој со разд-
воени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се 
поставени со крзно. 

11. Теренските чевли се од мрсен спорт-бокс, со 
кожен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На нив се 
нашиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Терен-
ските чевли се со црна боја. 

12. Зимските чорапи се изработуваат од памучно 
предиво (70% памук и 30% синтетика) во вообичаен 
крој и имаат светло зелена боја. 

Член 5 
Летната униформа на шумските полицајци се состои 

од: кратка виндјакна, пантолони, летна капа, кошула 
со кратки ракави, плитки чевли и чорапи. 

Член 6 
Деловите на летната униформа на шумските поли-

цајци го имаат следниов крој и боја и тоа: 
1. Кратката виндјакна е од платно со темно зелена 

боја (50% памук и 50% синтетика), од внатре е поста-
вена, со нашиен превиткано поставен околувратник. 
Виндјакната се закопчува со патент-затворувач до под 
грлото, а реверите се прилагодени за отворање. На 
виндЈакната, однапред на надворешната страна, се на-
шиени два џепа долу и еден џеб на горната лева страна. 
На виндјакната одзади има две вертикално поставени 
фалтина меѓусебно растојание од над 50 см. Виндја-
кната има појас, манжетни и дел од крагна изработени 
од плетен материјал. Нарамениците на виндјакната се 
од иста ткаенина како виндјакната и со иста форма и 
крој како на рамениците на сакото. Колчињата на џе-
бовите и нарамениците се со иста боја, форма и голе-
мина како и на сакото од зимската униформа. На рака-
вот на виндјакната е вшиен истоветен амблем како и на 
сакото од зимската униформа. 

2. Панталоните се од тергал со темно зелена боја 
(65% волна и 35% синтетика) и се со ист крој како и 
панталоните од зимската униформа. 

3. Летната капа се изработува од тергал со темно 
зелена боја и состав на материјалот (65% волна и 35% 
полиестер) со ист крој и форма како и зимската капа. 
Однапред на средината на летната капа се носи исто-
ветна ознака како и на зимската капа. 

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од 
платно - мешавина на памучни и синтетички влакна 
(67% памук и 33% синтетика) со нашиен и превиткано 
поставен околувратник. Кошулата со кратки ракави 
однапред е порабена, а се закопчува со копчиња со 
пречник од 10 мм, со иста боја како и ткаенината од 
која е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел 
е отворена. На кошулата од напред на градите има два 
џепа со испуска и преклоп погоден за закопчување. 
Ширината на целовите е од 12 до 14 см, а должината е 
од 14 до 16 см. Испуската на целовите е од 2,5 до 3 см. 
Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина како и 
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кошулата и се со иста форма и големина како нараме-
ниците на сакото од зимската униформа. На_ кошулата 
на десниот ракав е вшиен истоветен амблем како и на 
виндјакната. 

Кошулата е со светло зелена боја. 
5. Плитките чевли се со вообичаен крој, срна боја, 

со кожен или гумен ѓон. 
6. Чорапите се со светло зелена боја (70% памук и 

30% синтетика), со вообичаена форма и длабочина. 
Член 7 

Шумските полицајки имаат зимска и летна унифор-
ма. 

Член 8 
Зимската униформа на шумските полицајки се со-

стои од: сако, панталони, здолниште, зимска капа, ко-
шула со долги ракави, вратоврска, џемпер, шал, пет-
кана, ветровка со влошка, кожни нараквици, теренски 
чевли и зимски хулахоп чорапи. 

Член 9 
Сакото, панталоните, зимската капа, кошулата со 

долги ракави, вратоврската, џемперот, шалот, п о т а -
пата, ветровката со влошка, кожните нараквици и те-
ренските чевли од зимската униформа на полицајките, 
се изработени од ист материјал, со иста боја и изглед 
како и соодветните делови од зимската униформа на 
шумските полицајци, со тоа што нивниот крој е прила-
годен на анатомската конструкција на жената. 

Останатите делови од зимската униформа на шум-
ските полицајки го имаат следниот крој и боја и тоа: 

1. Здолништето е од камгарн со темно зелена боја со 
вообичаен крој, одзади со шлиц 20 см и со патент затво-
рувач. Од внатре е поставено со свилена ткаенина со 
соодветна боја. На појасот има потребен број на гајки 
за ремен и едно копче. 

2. Зимските хулахоп чорапи се со вообичаен крој 
зајакнати на прстите и петиците, со светло зелена боја. 

Член 10 
Летната униформа на полицајките се состои од: 

кратка виндјакна, здолниште, панталони, летна капа, 
кошула со кратки ракави, плитки чевли и хулахоп чора-
пи. 

Член И 
Кратката виндјакна, панталоните, летната капа, ко-

шулата со кратки ракави, плитките чевли се израбо-
тени од ист материјал, со иста боја и изглед како и 
соодветните делови од летната униформа на шумските 
полицајци, со тоа што нивниот крој е прилагоден на 
анатомската конструкција на жената. 

Останатите делови од летната униформа на шум-
ските полицајки го имаат следниот крој и боја и тоа: 

1. Здолништето е од тергал со крој, боја и изглед 
како и зимското. 

2. Хулахоп чорапите се со вообичаен крој и со 
светло зелена боја. 

Член 12 
Зимската униформа се носи од 15 октомври до 1 мај, 

а летната униформа се носи од 1 мај до 15 октомври. 
• Член 13 

Припадниците на шумската полиција на нарамени-
ците имаат ознаки на чиновите и тоа: 

- водник-една лента со широчина од 1 см во жолта 
боја; 

- постар водник - две ленти со широчина од 1 см во 
жолта боја; 

- виш водник - три ленти со широчина од 1 см во 
жолта боја; 

- поручник - една ѕвезда со четири краци со димен-
зии од 2 см во жолта боја; 

- капетан - две ѕвезди со четири краци со димензии 
од 2 см во жолта боја; 

- мајор - три ѕвезди со четири краци со димензии од 
2 см во жолта боја. (Прилог 3). 

Чиновите водник, постар водник и виш водник мо-
жат да ги стекнат шумските полицајци кои имаат најм-
ногу средна стручна спрема, а чиновите поручник, ка-
петан и мајор можат да ги стекнат шумските полицајци 
кои имаат најмалку висока стручна спрема. 

Унапредувањето во повисок чин го врши Министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 14 
Припадниците на шумската полиција се вооружени 

со пиштол и со автоматско оружје. 
Член 15 

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

Бр. 09-3517/1 Министер 
5 мај 1998 година з а земјоделство, шумарство 

Q ^ O U J ^ И водостопанство, 
м-р Киро Домбовски, с.р. 

ПРИЛОГ БРОЈ 1 

ПРИЛОГ БРОЈ 2 
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П Р И Л О Г Б Р О Ј 3 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 

по тужбата на тужител ката Разија Елмаз од Скопје, 
со место на живеење Болзано-Италија, ул."Кастел 
Фирмиано" бр. 19, против тужениот Нерѓун Муредџн-
Елмаз, сега со непознато место на живеење. 

Со решението 3020-204 од 1.IV. 1998 година на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на оп-
штините на град Скопје, за привремен старател на ту-
жениот е поставен Борис Ношпал, адвокат од Скопје, 
кој ќе го застапува тужениот до правосилното окон-
чување на спорот или до неговото јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII П.бр. 
2661/97. ' (9229) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за утврдување право на сопственост на градежен дело-
вен објект, со површина од 177 м2, која недвижност се 
наоѓа на КП 13351/8 КО - Скопје, на ул."Ристо 
Равановски" бр. 6. по тужбата на тужителот Нико-
ловски Крунислав од Скопје, ул."Енгелсова" бр. 30, 
против тужените Марков Миодраг, Милановска 
Наталија, и Антониевиќ Пеја, со непозната адреса. 

Согласно член 84 став. 2, точка 4 од ЗПП на 
тужениот Антониевиќ Пеја му е поставен привремен 
застапник адвокатот' Славна Кара Петковска, 
ул ."Пајко Маало" бр. 6 - Скопје, која ќе го застапува 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, ГП. П. бр. 
3538/95. (9018) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд е заведен предмет за развод на брак, 

по тужбата на тужителката Костовска Блага од с. 
Мрзенци-Гевгелија, против тужениот Костовски Ни-
кола од с. Негорци-Гевгелија, со непозната адреса во 
странство. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, во Основниот суд -
Гевгелија, да назначи свој полномошник, или да ја 
достави својата точна адреса на престојување. 

Во спротивно, судот ќе му постави привремен 
застапник согласно чл.84 и чл.86 од ЗПП, кој ќе ги 
штити неговите интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.1306/96. . 
(9028) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 670/98, на регистарска влошка бр. 1-45826-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице на Здрав-
ствена организација и аптека „ДЕНИЦА" Ц.О Скопје 
ул. „Едвард Кардељ" - ДТЦ Авто команда лок. 86 
ламела Б. 

Се брише: Весна Кузмановска и се запишува: Горан 
Коцев како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 670/ 
98. (5452) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 800/98, на регистарска влошка бр. 1-155,31-0-0-0, го 
запиша во судскиот регистар проширувањето на дејно-
ста на Претпријатие за промет на големо и мало 
„МАЗФЉО - КОМП" Ц.О. експорт импорт Скопје ул. 
Втора Македонска Бригада бр. 24/3. 

Дејноста се проширува со: 011941, 011949, 012522, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615 , 012621, 012622, 
012623 , 012820, 012830, 013071, 013072, 013073, 013074, 
013121, 090150, 090181, 090189,110404, 110909. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 800/ 
98. (5453) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 867/98, на регистарска влошка бр. 1-29475-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар проширување на дејност 
на Производно трговско услужно претпријатие „ЕМИ -
КОМ" Д.О.О. Експорт-импорт, Скопје ул. Маршал 
Тито бр. 124 с. Сарај, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011527, 050301, 050204, 110402, 110909, 060502, 060503, 
110303. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 867/ 
98. (5454) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 986/98, на регистарска влошка бр. 1-34216-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач, 
проширување на дејност на Претпријатието за промет 
на големо и мало, услуга, застапување и посредување 
„Д.К.Г." експорт импорт Д.О.О. Скопје ул. Сава Кова-
чевиќ брГ 47-1V/9 Скопје. 

На ден 25.02.1998 год. пристапил Миодраг Милаши-
новиќ, а истапува Горица Савиќ. 

Во внатрешна промет се проширени дејностите: 
012310, 012321, 012322, 050302, 070131, 070132, 090140. 

Се брише Горица Савиќ, директор, а се запишува 
Миодраг Милашиновиќ директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 986/ 
98. . (5455) 
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Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 535/98, на регистарска влошка бр. 6-02001783-000-
09, ја запиша во трговскиот регистар упис на ТП на ТП 

' Слаткарница „АС" ЕЈУП Џевит АЈРУЛИ ул. „11 Ок-
томври" бр. 23 Куманово. 

Дејност: 080129 - други услуги на исхрана - слаткар. 
Т. Поединец е основан на 25.02.1989 г. со пријава за 

запишување на трговец поединец во трговскиот реги-
стар. 

Трговец-поединец се пријавува лицето Ејуп Ајрули. 
Седиште: Куманово ул. „11 Октомври" бр. 23. 

Трговецот поединец во правниот промет со трето 
лице истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица ТП одговара со целиот свој имот. 

Управител без ограничувања: ЕЈУП АЈРУЛИ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 535/ 

98. (5498) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 259/98, на регистарска влошка бр. 6-02001727-000-
01, ја запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
(во приватна сопственост) Бутик БИЛЈАНА БОРИС 
КОСТОВА - Т.П. „БИБА" ул. Благој Ѓорев бр. 73 
зграда Б-2 Велес. 
* Дејност во внатрешниот промет: 070121, 070122, 

070132. 
Одговорност во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Управител Билјана Костова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 259/ 

98. (5499) 

Основен суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 8/98, на регистарска влошка бр. 3-02001734-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар усогласување на 
претпријатие на Претпријатие за угостителство и тури-
зам „ЈУГОСВЕН" Д.О,. - Гевгелија ул. Гевгелиски 
Партизански-одред бр. 1 (хотел „Југо") 

Содружници на Друштвото се: „ГЕВГЕЈ1ИЈА-ТУ-
РИСТ" А.Д. - ГЕВГЕЛИЈА И „КОРНЕЛИЈА ОВЕР-
СИС КОРПОРЕЈШН", ПАНАМА СИТИ, ПАНАМА. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 080111, 
080112, 080114, 080119, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 110202, 110309, 
070310, 070320, малограничен промет со прехранбени и 
^прехранбени производи со Република Грција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Се брише Ацо Ристовски - в.д. директор, без огра-

ничување, а се запишува Ацо Ристовски - Управител, 
без ограничување и Драган Стошиќ - управител, без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8/98. 
(5500) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 219/ 
98, на регистарска влошка бр. 6-953-000-01 МБС 
03000953 6-03000953-000-01, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на Трговец-поединец Јоцо Бранислав 
Посголовски - тп - Кочани, ул. „8-ми Март" бр. 23. 

Дејност: област 07 трговија: 0701, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070149, 
070150. 

Во правниот промет трговецот-поединец настапува 
во свое име, а за сметка на фирмата. 

Трговецот поединец за преземените обврски одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица како овластен 
потписник фирмата ќе ја потпишува трговецот-поеди-
нец Јоцо Бранислав Постол овски. 

Од Основниот суд Штип во Штип, тр ег. бр. 219/98. 
(5807) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 203/98, Ца регистарска влошка бр. 6-937-000-01 
МБС 03000937 6-03000937-000-01, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на Трговец поединец Елена 
Сашо Ефремова т.п. ул. „Маршал Тито" бр. 47 Ко-
чани. 

Основач-овластен потписник Елена Ефремова. 
Дејности: 070121, 070122, 070127. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

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

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 203/98. 
(5808) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 208/98, на регистарска влошка бр. 4-942-000-
0600 ЗТД МБС 03000942 4-03000942-000-06, ја запиша во 
трговскиот регистар трансформацијата според ЗТПОК 
и усогласување акционерското друштво Друштво за со-
обраќај промет и услуги „АТОМ" од Кочани, ул. „29 
Ноември" бр. 34. 

Организирање на АД Атом - Кочани со Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал во Друштво за сообраќај, промет и услуги Атом -
ад - Кочани, усогласување со Законот за трговски 
друштва и статусни прометни - прифаќана на припоју-
вање на шест друштва: Претпријатие за производство 
на метални и инсталационо! материјали Атом - електро-
терма доо Кочани, Друштво со ограничена одговорност 
за професионално оспособување и вработување инва-
лиди Атом - ви Кочани, Транспортно претпријатие 
Атом - патнички сообракај доо Кочани, Транспортно 
шпедитерско претпријатие Атом-шпед доо Кочани, 
Претпријатие за производство на метални и градежни 
конструкции Атом - мик доо Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 208/98. 
(5809) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 215/98, на регистарска влошка бр. 1-949-000-03 
МБС 03000949 1-03000949-000-03, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на јавното трговско друш-
тво за производи и услуги Бањанка Стојанов Стефан и 
др. јтд Кочани со седиште на ул. „Ристо Симеонов" бр. 
1. 

Основачи се Стојанов Стефан и Стојанова Ѓена од 
Кочани. 

Дејности на следните: 012201, 012202, 012310, 
012321, 012322, 012323, 012521, 012522, 012201, 012202, 
012310, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
0121699, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013121, 
013200, 060501,060502, 060609, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223,, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
110903,110905, 110909. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка неограничено со 
целиот свој имот солидарно двајцата содружници. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Стојанов Стефан од 
Кочани. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 215/98. 
(5810)' 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 227/98, на регистарска влошка бр. 1-961 000-01 
21-03000961-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на јавното трговско друштво за производи 
и услуги Кавама Лазов Стојанчо и др. јтд Оризари. 

Основачи на друштвото се Лазо Стојанчо од Ори 
зари и Лазова Катерина. 

Дејност: 012021, 013022, 013030, 013050, 013121, 
013200, 013042, 012321, 012310, 012613 , 060501, '060503, 
060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 
080201, 080202. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка неограничено. За 
обврските спрема трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот, неограничено и солидарно двајцата 
содружници. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет е лицето 
Лазов Стојанчо од Оризари со неограничени овласту-
вања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 227/98. 
(5811) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
Трег.бр. 225/98, на регистарска влошка бр. 6-959-000-03 
МБС 03000959 6-03000959-000-01, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на Трговец поединец Перо Сто 
јанов Анџиев тп, Блатец. Основач на трговец поединец 
е Перо Стојанов Анџиов од Блатец. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и сметка на фирмата. 

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

За управител на фирмата е именуван Перо Анџиев 
од Блатец. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег.бр. 225/98. 
(5812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 591/98, на регистарска влошка бр. 6-02001764-
000-06, го запиша во трговскиот регистар упис на трго-
вец поединец ТП „ЕРЏО" - такси Ерџан Јакуп Азем 
бул. „АСНОМ" бр. 60-1/18 Скопје. 

Основач и управител Азем Ерџан од Скопје. 
Дејности: 060602. 
Трговец поединец во правниот промет истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 591/98. 
(5931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 365/98, на регистарска влошка бр. 8-02001705-
000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Приватната здравствена организација-ординација по 
општа медицина и ординација по општа стоматологија 
„ВЕРОНИКА" Славко Котевски Д.О.О.Е.Л. Скопје 
ул. „Никола Тесла" бр. 2/2-4. 
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Единствен содружник е Славко Котевски од Скопје. 
Дејности: 130120, 130140. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, 
За превземените обврски во правниот промет со 

трети лица. друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител без ограничување е Венета Котевска од 

Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 365/98. 

(5932) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег.бр. 501/98, на регистарска влошка бр. 6-02001694-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговец поединец „СУМИГ" - Авто такси, Мирче 
Богољуб Стефановски, ул. „Лука Геров" бр. 46/6-5 
Скопје, општина Карпош. 

Дејности: 060602, 060601, 060501, 060502. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот-по-

единец настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет трети лица, 
трговецот-поединец одговара со целокупниот свој ли-
чен имот. 

Мирче Стефановски управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, Трег.бр. 501/98. 

(5933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2562/97, на регистарска влошка бр. 6-02001312-
000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Автотакси^ „БОБИ-КОМЕРЦ" Божидар Си-
меон Ивановски „Булевар АВНОЈ" бр. 94/1-9 Скопје. 

Дејности: 060602, 060609, 060601, 060501, 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

лица ТП одговара со целиот свој имот. Божидар Ива-
новски управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2562/ 
97. (5934) 

Основниот суд .Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2666/97, на регистарска влошка бр. 6-02001634-
000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец Ибрахим Исљам Алиевски Т.П. Авто 
Такси „ЕУРО" С. Батинци - Скопје. 

Дејности: 060602. 
Ибрахим Исљам Алиевски Т.П. Авто Такси „Е-

УРО" истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 2666/ 
97. (5935) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 453/98, на регистарска влошка бр. 8-02001823-
000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за промет и услуги „ОКЕАН-98" 
Цветкова д.о.о.ел. Експорт-импорт, Скопје ул. „Пар-
тизански одреди" бр. 22. 

Основач на трговското друштво е Наташа Цветкова 
од Бугарија. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090150, 110309, 110909, 110301, 110303, 070310, 
070320. 

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

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 
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Управител без ограничување во внатрешно и надво-
решно трговски промет - Влади Спировски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 453/98. 
(5936) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
63/98, на регистарска влошка бр. 1-6409-0, ja запиша 
во судскиот регистар промената на основач и овласте-
но лице на Трговското претпријатие „ЈУЛИЈА-
КООП" увоз-извоз, е. Секирник, Струмица. 

Истапува Чолаков Стојан, а пристапува Манчева 
Марија од Струмица како основач. 

Се брише Чолаков Стојан, а се запишува Манчева 
Марија како директор со неограничени овластувања 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 63/98. 
(2800) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1085/97, на регистарска влошка бр. 1-3913-0, го заниша 
во судскиот регистар истапувањето на основач на 
Трговското претпријатие во приватна сопственост 
увоз-извоз „ХИФ" е. Добрејци бр. 15, Струмица. 

Истапува како основач на Претпријаите за внатре-
шна и надворешна трговија „ВАЉКА" ц.о. е. Таба-
новце, Куманово и ги отстапува без надомест основни-
те средства во износ од 1.863.000,00 денари на основа-
чот Донев Зоран од е. Добрејци. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 1085/97. 
(2801) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
1189/97, на регистарска влошка бр. 1-14048-0, ја запи-
ша во судскиот регистар промената на назив и основа-
чи на Претпријатието за производство и промет Дона 
Југоокои - Карни експорт-импорт, д.о.о . е Турново 
- Босилово. 

Се брише досегашниот назив и седиште: Мешовито 
претпријатие за производство и промет „Дона Југо-
коои карни" АД ексиорт-импорт, е. Турново, Струми-
ца. 

Се запишува новиот назив и седиште: Претпријатие 
за производство и промет „Дона Југокооп Карни" екс-
порт-импорт д.о.о., е. Турново, Босилово 

Пристапуваат основачите Никола Васи лев, Витан 
Витанов и Јован Чавков, а истапуваат Претпријатие 
за производство и трговија „Дона Југокоои" п о., скс-
порт—импорт, е. Турново, Струмица и „Санитекст" СА 
Колонија ЕСЦ 305 Монтевидео ~ Уругвај. ^ 

Од Основниот суд во Штип, Срсг. бр 1189/97. 
(2802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7467/97, на регистарска влошка бр 1 20640-0 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач и лице и проширување на дејност на 
Производно - трговско и услужно претпријатие „РО -
ПРОМ" ДОО увоз извоз „Никола Тесла" бр. 18/1-46 
Скопје. 

Новата промена гласи: Производно - трговско и 
услужно претпријатие „БОБАЛ ПРОМ - СЕНИОР" 
ДОО експорт импорт Скопје, „Народен фронт" бр. ЗЈ 
21. Кон претпријатието пристапува: Апостолоски Бо-
ривоје а истапува Апостоловски Роберт. 

Дејноста се проширува со: 070227, 070229, 070240, 
070260, 070124, 070125 , 070127 , 070131, 070150, 080121,. 
080190, 110909, 110404, 060501, 060502, 060503, 013121, 
013071, 013050, 013021, 012322, 012699 

Да се брише: Апостоловски Роберт а да се запише 
Апостолоски Боривоје како директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд СкоПЈе 1 - Скопје, Срег. бр. 7467/ 
97. (2360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 118/98, на регистарска влошка бр. 1-20677-0-0 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за промет и услуги „МОТО-РЕЈСИНГ" 
Д.О.О. експорт-импорт ул. „Гутенбергова" бр. 32 -
Скопје. 

Досегашното претпријатие го менува називот и се-
диштето и во иднина ќе гласи: Претпријатие за промет 
и услуги „МОТО-РЕЈСИНГ" Д.О.О. Експорт-Импорт 
Скопје, ул. „Гутенбергова" бр. 32 - Скопје. 

Во внатрешниот трговски промет се прошируваат 
следниве дјеносги: 013500, 050100, 050201, 050202, 
050203, 050209, 050301, 050302) 060501, 060502, 060503, 
080121, 080129, 080190, 080201, 090121, 090124, 090129, 
090131, 090133, 090139, 090209, 110301, 110302, 110303, 
110404, 110901, 110909. 

Во надворешниот трговски промет се прошируваат 
следниве дејности: 

- посредување и застапување во промет на стоки и 
услуги за странски фирми и лица - консигнациони скла-
дишта и сервисно работење за странски фирми - кон-
сигнациона продажба - агенциски услуги и во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници - превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај -
меѓународна шпедиција - туристички услуги и - коми-
сиона продажба. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 118/ 
98. (2361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 166/98, на регистарска влошка бр. 1-64535-0-0-
0, ја запиша во судскиот pt гистар промената на основач 
на Производно трговско претпријатие „СЕЈВ - ИС" 
ДОО експорт импорт ул. „Горче Петров" бр. 6. 

Кон претпријатието пристапува: Исо Љатиф а иста-
пува Селим ЈБатиф од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 166/ 
98. (2364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр.193/98 на регистарска влошка бр. 602001417-
000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец-поединец на Авто такси „ДЕ-АЛ" ТП Насер 
Шукри Имер ул. „Виетнамска" бр. 45 Скопје. 

Дејности: 060602 - превоз на патници со такси авот-
мобили. 

Управител Насер Имер од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој ИМОТ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр. 193/98. 
(2288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 203/98, на регистарска влошка бр. 1-21506-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Здравствена организација 
- аптека „БИО-МЕДИКА" п.о. Гостивар, ул. „Иво 
Лола Рибар" бб. 

Да се брише: Ука Бедрија - директор без ограничу-
вање, а да се запише Ука Халити - директор без огра-
ничува! be. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срсг. бр. 203/ 
98. (3753) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 285/97 од 04.V.1998 година над ПП 
"Алмерија" - Прилеп, ул."Панде Талески" бр. 17 со 
жиро сметка 41100-601-30442, со решението Ст.бр. 
246/97 од 5.V. 1998 година над ПУП "Рацора" ДОО -
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Прилеп, ул."Ладо Лапецот" бр,. 17, жиро сметка 
41100-601-12893. 

Од Основниот суд во Прилеп. t (9059) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 
16/96 од 12.Ш.1998 година, констатира дека програ-
мата за финансиска и сопственичка трансформација 
на ОП "Пелагонија транс" ДОО - Прилеп бр. 03-406/1 
од 19.ХП.1997 година и анексот кон Програмата бр. 03-
406/3 е прифатена и стечајниот совет на Основниот 
суд во Прилеп ја одобри. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9060) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постап-
ки, но истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа: со 
решението Ст.бр. 99/97 од 4.V.1998 година над ПП 
"Плава Унија: - Прилеп, кеј "1-ви Мај" бр. 44, со 
решението Ст.бр. 206/97 од 5.V.1998 година над ПП 
канела Трејд" - Прилеп, ул."5-та Прилепска бригада" 
бр. 38, со решението Ст.бр. 62/98 од 5.V.1998 година 
над ПП "Вишне експорт" - Прилеп, ул."4-ти Јули" бр. 
И. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9061) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
338/97 од 29.IV. 1998 година над ПП "Ник Ели", е. Трн-
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи, и со решение Сг.бр.366/97 од 5.V.1998 
година над ПП "Кинг Бојс" - Битола, ул. "Партизан-
ска" бр. 120/5, отвори стечајна постапка нб не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. ' (9029) 

Основниот суд во Битола, со решението ст.бр. 
398/97 од 17.ХП.1998 година над ПП "Мондријан" ул. 
"СНаумов" бр.ЗЗ-а, Битола, отвори стечајна постап-
ка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. , (9030) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
68/97 од 5.V. 1998 година над ПП "Дветеемјанушки" -
Битола, ул."Крали Марко" бр. 23, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи, и со реше-
нието Ст.бр. 18/98 од 4.V.1998 година на Основниот суд 
Битола, над ПП "Рејсинг" - Битола, ул."Никола 
Тесла" бр. 42, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. • (9032) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.157/98 од 4.V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Ш У Т "Платини" од 
Тетово, ул."Илинденска" бб. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9033) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.259/98 од 29.1 V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГГГУП "Дини 
Комерц" од е. Камењане. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.VI.1998 година, во 11,15 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9034) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 199/97 од 28.Х.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија "Имфа компани" од е. Добри-
дол-Гостивар. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.VI.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9035) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
нието Ст.бр.57/97 од 13.III. 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот АДМС ДИЈОС 
ДОО "Маркетинг" од Струмица, ул."Гоце'Делчев" бб, 
со жиро сметка 41300-601-11095. 

За стечаен судија е одредена Викторија Кировска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ангушев Митко од 
Струмица, ул."Тимо Тренчев" бр.5, телефон 29-117 и 
355-103. 

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, како и платена судска такса во износ од 600 
денари на жиро сметка 41300-840-026-3338. Се задол-
жуваат должниците да ги намират долговите према 
стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 34 при Основниот суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (9036) 
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Се известуваат доверителите дека со решението 
Ст.бр. 16/94 од 27.IV. 1998 година е отворена постапка 
за присилно порамнување помеѓу должникот, ТП 
"Прогрес"-Св.Николе и доверителите под следните 
услови: 

Должникот ТП "Прогрес" Св.Николе се обврзува 
да ги исплати утврдените побарувања на доверителите 
во висина од 60% во рок од 1 месец сметано од денот 
на заклучувањето на присилното порамнување. 

Исплатата ќе се врши во пари во висина на 
утврдените побарувања на доверителите или на друг 
начин по договор на странките. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот се произнесат по предлогот1 

за присилно пормнаување. 
Рочиштето за склучување на присилното порамну-

вање ќе се одржи на 27.V.1998 година во 10 часот во 
соба број 11 на Основниот суд во Штип. 
4 Управник на присилното порамнување е стечајниот 
управник Стојчев Димитар од Св.Николе, дипломиран 
социолог. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Штип. (9046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1647/97 од 28.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Видекс-Ин-
тернационал" ПТП од Скопје, ул "Алжирска" бр.21. 

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

За стечаен управник е одредена Јасмина То дорев-
ска од Скопје,ул."Рудо" бр.61, телефон 267-154. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 04.VI.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.270/98 од 28.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Марко Поло 
Траде" ППУП од Скопје, ул "Максим Горки" бр.20. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.V.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9233) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.257/97 од 9.IX. 1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТ "Тео-
Про" од Скопје, ул "Лазар Поп Трајков" бб. 

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

За стечаен управник е одредена Турновалиева Цве-
танка од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 19/17, телефон 
375-419. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9226) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.25/98 од 8.Гу.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТУУТ "Менада" од 
Тетово, ул."Страшо Пинџур" бр. 35-41. 

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

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од 
Тетово, ул."Д.Г. Кара" бр.76у > 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (8044) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.5/98 од 4.V. 1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ППТ "Џанса - Комерц" 
од Тетово, ул."142" бр.76. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23.VI. 1998 година, во 10,15 часот, во 
соба број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9039) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.59/98 од 4.V.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТП "Нега" од Тетово, 
ул."В.С.Бато" бр.5/2. 

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

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

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

Рочиште за испитувања на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9040) 

Основниот суд во Тетово'објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 196/98 од 4.V.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ИТИ "ЗЏ Комерц" 
од Тетово, ул.Занатски центар "БАЗАР" бр. 2. 

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

За стечаен управник е одреден Перо* Јовановски од 
Тетово, ул."Д.Г. Кара" бр.76. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.VI. 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9041) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.242/98 од 29.IV. 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Дубрава 
комерц" од е. Брвеница. < 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 23 .VI. 1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (9042) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.269/98 од 22.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПГД "Скрибл" 
експорт-импорт од Скопје, ул "Кратовска" бр.23, со 
жиро сметка 40100-601-108445. 

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

За стечаен управник е одредена Лилјана Стојанов-
ска од Скопје,ул."Методи Митевски" бр.8-4/4, теле-
фон 135-482. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.VI.1998 година, во 11,10 часот, во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9093) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2493/97 од 09.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Сане" 
од Скопје, бул "АВНОЈ" бр.94/2-8, со жиро сметка 
40100-601-302359. 

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

За стечаен управник е одредена Стојановска Лил-
јана од Скопје,ул."Методи Митевски" бр.8-4/4, теле-
фон 135-482.. 

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

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

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9094) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.242/98 од 27.IV. 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУ "Декрис" од 
Тетово, ул."Борис Кидрич" бр.96. 

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

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

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 18.VI.1998 година, во 10,00 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. \ 

Од Основниот суд во Тетово. (9043) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Со решение на Основниот суд во Охрид РЛ.бр. 
4/96 од 26.ХП.1996 година постапката за ликвидација 
према ПП "До-Фи" - Охрид се отвора но не се 
спроведува. 

Ликвидационата постапка према ПП "До-Фи" -
Охрид, од Охрид се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (9062^ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 114/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТ "Еуроунион" 
цо увоз-извоз од Скопје, ул. "Бојмија" бр. 4/58, со 
жиро сметка бр. 40100-601-288936. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI.1998 година, во 8,30 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 148/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Новинско 
издавачко претпријатие "Арена"ДОО од Скопје, ул. 
"Никола Тесла'* бр. 3/2, со жиро сметка бр. 40120-601-
17816. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 111/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТУП "Аутокуќа 
ФФБ" ДОО од Скопје, ул. "Чедомир Миндеровић" бр. 
28, со жиро сметка бр. 40100-601-147141. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 139/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Мисалком" 
Д.О.О. од Скопје, ул. "Прохор Шински" бр. 13, со 
жиро сметка бр. 40100-601-105700. 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
417-488. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.VI.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје Ј - Скопје. (9231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 163/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ТЛУ "Анитал" 
од Скопје, ул. "Радњанска" бр. 16, со жиро сметка бр. 
40100-601-44915. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 113/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над "Мексим" ГИНУ 
ДОО од Скопје, ул. "Караорман" бр. 13, со жиро 
сметка бр. 40100-601-192520. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 5.VI. 1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 100/98 од 24.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над "Гани 
Компани" ДОО - Производно трговско претпријатие 
од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 143/45, со 
жиро сметка бр. 40120-601-307558. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на 1*М" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
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ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8,10 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Ско1ђ'е. (9073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 130/98 од 30.IV.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Прегријане за 
трговија и услуги "МеДиа - Компани" увоз-извоз ДОО 
од Скопје, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 64, со жиро сметка 
бр. 40100-601-324713. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 15.VI.1998 година, во 8,20 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I : Скопје. (9074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр/118/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППУВНП 
"Медиа-Комерц" од* Скопје, ул. "Крсто Асенов" бр. 
7/П-14, со жиро сметка бр. 40100-601-310044. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI.1998 година, во 8,40 часот во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9077) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека сс 
решението Л.бр. 75/98 од 14.IV.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидацијата Претпријатието 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
'Траја" експорт-импорт од Скопје, ул. "Пушкинова" 
бр. 4/2-32, со жиро сметка бр. 40100-601-301458. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 22.V. 1998 година, во 11,25 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9066) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 154/98 од 30.IV. 1998 година, отворена 
е постапка за ликвидација над Претпријатие за 
градежно завршни и занатски работи "Виножито-
Комерц" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле 
Канински" бр. 8, со жиро сметка бр. 40100-601-333894. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.1998 година, во 8,45 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9067) " Ѓ 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 135/98 од 06.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија и услуги "Комполес" експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Бојмија" бр. 6/47, со жиро сметка бр. 
40100-601-53921. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 08.VI.1998 година, во 9,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9069) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 144/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет; производство и услуги "Дали-Ан-Компани" 
од Скопје, е. Трубарево, со жиро сметка бр. 40110-601-
27987. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 9.VI.1998 година, во 9,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9071) 
Основниот суд C K Q W Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 58/98 од 12.V.1998 година е заклучена 
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ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "Олиго" 
Д.О.О. - Скопје, ул."Видое Смилевски Баро" бр. 73/2-1 
со жиро сметка бр. 40100-601-260463. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9146) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 

претпријатие "Ико - Мак" д. о. о. експорт-импорт, 

Скопје". (9363) 

Правоаголен печат под назив:"С.Д.за изработка и 

поправка на електрични производи "Видеосоник" 

Вренцовски Зоран,Скопје". (9289) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-

вија и производство увоз-извоз "ПЕ - НИ" ц.о.Скопје". 

Тркалезен печат под наслов:"Друштво со ограничен,. 

одговорност за трговија на големо и мало "Унион-
Мак" п. о. во стечај Скопје". (9340) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1048600/97, издаден од УВР - Гостивар на 
име Салмани Шинази, е. Дебреше,Гостивар. (9239) 

Пасош бр. 193172, издаден од УВР - Тетово на име 
Џафери Зејна, е.Сараќино,Тетово. (9270) 

Пасош бр. 0907594,издаден од УВР - СкопЈе на име 
Рецеп Адеми, е. Студеничани,Скопје. (9274) 

Пасош бр.542237,издаден од УВР - Скопје на име 
Снежана Кокра Волчева, ул."Народен Фронт" бр. 
15/21, Окице. (9276) 

Пасош бр. 1005415/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Стаменковиќ Предраг, ул. "Т. Пановски" бр.2/3-3, 
Скопје. (9280) 

Пасош бр.419748/94,из даден од УВР - Куманово на 
име Ќерими Дритан,ул."Н. Вапцаров" бр.36,Куманово. 

Пасош бр. 354965/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Драгољуб Цимбировски, ул. "И. Аговски" бр.1/2-14, 
Скопје. . (9282) 

Пасош бр. 182686/94, издаден од УВР - Тетовво на 
име Кадриу Гајур, ул."101" бр.11,Тетово. ' (9330) 

Пасош бр. 596692/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Кадриу Диана, ул. "101" брЛ 1,Тетово. (9331) 

Пасош бр. 031208/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Реџео Љиљана, ул. "P. Шестокрило" бр. 1,Скопје. 

Пасош 66240, издаден од на име Стојановски Стојан, 
ул."Булевар ЈНА" бр.22,Штип. (9336) 

Пасош бр.226563/94,издаден од УВР - Гостивар на 
име Бајрами Накије, е. Форино,Гостивар. (9337) 

Пасош бр.011946/92,издаден од УВР - Скиопје на 
име Здравко Ризевски, ул. "Г. Константинови^' бр.89, 
Скопје. (9347) 

Пасош бр.0262925/94, издаден од УВР - Битола на 
име Тасевски Александар, ул."P. Делчева"бр.2-24/12, 
Битола. (9349) 

Пасош бр.0235222, издаден од ОВР - Дебар на име 
Мирзо Ариф, ул."Амди Леши" бр. 52,Дебар. (9350) 
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Пасош бр.0729021, издаден од УВР - Прилеп на име 
Ристески Горан, ул."Максим Горки"бр.86,Прилеп. 

Пасош бр.288573издаден од УВР - Штип на име 
Јованов Бранко, ул."Љ.Иванов" бр. 40Б,Штип. (9352) 

Пасош бр. 300466/94, издаден од ОВР - Струга на 
име Рецепи Нашире, ул."Р.Крле"бр.55,Струга. (9353) 

Пасош бр. 17218/92, издаден од ОВР - Струга на име 
Рецепи Уке, ул."Ристо Крле"бр.55,Струга. (9354) 

Пасош бр.913826 на име Ѓорѓиевски Драган, ул. 
"Д.Груев" бр. 167,Битола. (9356) 

Пасош бр.262755 на име Алијоска Џемиле, ул. "Цар 
Самоил" бр. 137,Битола. (9357) 

Пасош бр.0364618, издаден од УВР - Охрид на име 
Инчески Крсте,ул."Бул.нареволуц." бр.85-3/23,Охрид. 

Пасош бр.0381200, издаден од ОВР - Кочани на име 
Хабишов Мен ду,ул. "Славчо Стојменов" бр. 4, Кочани. 

Пасош бр.940843издаден од ОБТ - Македонски Брод 
на име Бегоски Џеват, е. Пласница,Маке донски Брод. 

Пасош бр.517443 на име Рецепи Шабан, с.Камењане, 
Тетово. (9362) 

Пасош бр.402992/94 на име Билали Лебибе, е. Ќафа, 
Гостивар. (9368) 

Пасош бр.239709/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Кујача Николина, ул."С.бригади"бр.13,Струга: (9369) 

Пасош бр.З89565 на име Василевска Вера, ул."Седма 
бригада" бр.35,Битола. (9370) 

Пасош бр.661139/95 на име Димка Стојаноска, ул. 
"4-ти Јули" бр. 182-4/2,Кичево. (9373) 

Пасош бр.218365/94,издаден од ОВР - Кичево на име 
Столекса Даница, е. Мидимци,Кичево. (9375) 

Пасош бр. 1035820 на име Џарија Ајрадинова, ул. 
"Караорман" бр. 11,Битола. (9376) 

Пасош бр.052981, издаден од ОВР - Дебар на име 
Сердари Нуртан, ул."М.Пијаде" бр. 4,Дебар. (9377) 

Пасош бр.911362, издаден од УВР - Штип на име 
Јусинова Нерѓузе, ул."Р.Пат" бр. 181,Штип. (9378) 

Пасош бр. 092118, издаден од ОВР - Гостивар на 
име Зубери Хаџи,е. Врбјане, Гостивар. (9380) 

Пасош бр. 978120, издаден од УВР - Куманово на 
име Садики Исман,ул."Б.Петровска"бр. 33, Куманово. 

Чекови од бр. 4053123 до 4053138, од тековна сметка 
бр. 95349-14, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Танчовска Добринка,Скопје. (9145) 

Чек бр. 30004148681, од тековна сметка бр.5873429, 
издаден од комерцијална банка АД Скопје на име 
Крстиќ Лепосава,Скопје. (9227) 

Чек! бр. 1692544, од тековна сметка бр.36697-69, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Митиќ 
Радица,Скопје. * (9237) 

Чекови од бр.4052046 до 4052052, од тековна сметка 
бр.69383-85, издадени од Комерцијална банка АД -
Скопје на име Лазески Др аган. Скопје. (9240) 

Чекови од бр.3828358 до 3485316, од тековна сметка 
бр. 64349-01, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Балев Киро,Скопје. (9271) 

Чекови бр. 3003881, 3003882 и 2096910, од тековна 
сметка бр.3814734,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јанеска Вера,Скопје. (9272) 

Чекови бр.3291708 и 3291726, од тековна сметка 
бр. 118293-89, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Никола Анастасов,Скопје. (9273) 

Пнсош Ор.0563463/05, издаден од УВР - Скопје на 
имс Бихорац Фехим, е, Љубош, Скопје, (8132) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Цвет" -
Гевгелија 

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 7.05.1998 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: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска" бр. 
2 во време од 7 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформации а 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Шпи-
љетранс" - Дебар 

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 7.05.1998 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. 

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. „Атанас Илиќ" бб 
во време од 8 до 12 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 

675. Одлука за помилување на осудени лица . 1349 
676. Одлука за давање согласност на од-

делни акти на Јавното претпријатие 
„Електростопанство на Македонија" -
Скопје 1349 

677. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ЈЦ за просторни и урбанистички 
планови - ц.о. - Скопје 1349 

678. Решение за определување на ретки ви-
дови дрвја во шума 1350 

679. Правилник за воведување и одржување 
на шумски ред 1350 

680. Правилник за начинот на жигосување и 
издавање испратница за исечено дрво 1351 

681. Правилник за начинот на вршење на оз-
нака за сеча 1352 

682. Правилник за утврдување на висината 
на цената за штети на шумите 1353 

683. Правилник за образецот и начинот на 
издавање на легитимацијата на шумар-
скиот инспектор 1355 

684. Правилник за униформата и видот на 
оружјето што го носат припадниците на 
шумската полиција 1355 

Чекови од бр. 3307418 до 3307422, издадени од 
Комерцијална банка АД, Скопје на име Али Сулејман 
Скопје. (9275) 

Чекови од бр. 3507070 до 3507076, од тековна сметка 
бр.357788-51,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојанов Борис,Скопје. (9277) 

Чекови бр. 135763 и 135764, од тековна сметка бр. 
76328-01, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Алексовска Јоргованка,Скопје. (9279) 

Чекови од бр. 991975 до 991981, од тековна сметка 
бр.05,0004055.01 на име Чакалов^Лучијано, ул."Петар 
Мусев" бр. 62 ,Богданци. (9360) 

Чекови од бр. 13939851 до 13939855,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Зејто Бабачиќ, ул. 
"104" бр.46, с.Љубин,Скопје. (9367) 

Работна книшка на име Митевска Маргарета, Кума-
ново. ^ (9191) 

Работна книшка на име Ќерала Шефка,Скопје. 
Работна книшка на име Бафтиар Љуан,Скопје. 
Работна книшка на име Готиќ Габриел а,Скопје. 
Работна книшка на име Амедовски Нејази,СкопЈе. 

Работна книшка на име Пијанманева Бл агица,Скопје 
Работна книшка на име Драги Киранџиќ, е. Куче-

виште,Скопје. (9346) 
Чековна картичка бр.8080-84 и чекорите од бр. 

1893513 до 1893520, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје - Филијала - Штип на име Живка Игнатова, 
Штип. (9372) 

Свидетелство за УШ одделение,издадено на име 
Африм Камберовски,Скопје. (9365) 

Сообраќајна дозвола за трактор на име Рушани 
Амси, е. Г.Речица,Тетово. (9371) 

Даночна картица бр.7502 даночен бр.4030993127494, 
издадена од Управа за приходи - Скопје на име "Луна 
Фешн Компани",Скопје. ( 9228) 

Штедна книшка бр. 10-10-0003220-04, издадена од 
Силекс банка АД Скопје на име Јордан Аврамовска 
Скопје. (9338) 

Решение уп.бр.25-1586, издадено од Министерство 
за стопанство ПОЕ Чаир-Скопје на име Иљаз Абдула, 
Скопје. (9348) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДЦ „Енте-
риер" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо- • 

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претурија-* 
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претору атието, кое се наоѓа на ул. „Мишко Михајл ов-
ски" бр. 3-а во време од 12 до 15 часот. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пешт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје 


