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949. 
' Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
УЧНО-КУЈГГУРНИТЕ СРЕДБИ ,ДЕСЕТ ДЕНА 

КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА" 

Се прогласува Законот за Научно-културните средби 
„Десет дена Крушевска Република", 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 јуни 1998 година. 

Број 07-2529 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА НАУЧНО-КУЛТУРНИТЕ СРЕДБИ 

„ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА" 

Член 1 
Според овој закон Научно-културните средби „Де-

сет дена Крушевска Република" (во натамошниот 
текст: Средби) основани со Одлука на Собранието на 
општина Крушево на 29 март 1967 година, ја продолжу-
ваат својата дејност како установа од републичко зна-
чење. 

Седиштето на Средбите е во Крушево. 
Член 2 

Средбите ги имаат следниве задачи и цели: 
- афирмирање на вековните стремежи на македон-

скиот народ за национална и социјална слобода, осо-
бено преку Илинденското востание и создавањето на 
Крушевската Република, како и на борбата на македон-
скиот народ и националностите, во Народноослободи-
телната и антифашистичката војна; 

-продлабочување на сознанијата за Илинден и Кру-
шевската Република и за значајни настани и личности 
од историското минато на македонскиот народ и на 
националностите; 

- поттикнување на научното, културното и просвет-
ивте творештво чија инспирација е Илинден и борбата 
на македонскиот народ за национално ослободување, 
создавање на своја држава и 

- одбележување на значајни датуми од минатото на 
македонскиот народ за негово национално и социјално 
ослободување, херојството на учесниците во Илинден-
ското востание од 1903 година, како и решенијата и 
одлуките на АСНОМ врз чии темели е создадена маке-
донската држава. 

Задачите и целите од ставот 1 на овој член поблиску 
се определуваат со Статутот на Средбите. 

Член 3 
Со Средбите раководи Совет кој го сочинуваат 

претседател и дванаесетмина членови. 
Претседателот it членовите на Советот ги избира 

Собранието на Републга&Македошда од редот на истак-
нати научни, културни, просветни и политички работ-
ници, за време од четири години. 

Член на Советот по својата функција е градоначал-
никот на општината Крушево. 

Советот има секретар кој го именува Советот. 
Член 4 

Советот на Средбите: 
- донесува Статут на Средбите; 
- годишни програми преку кои се остваруваат зада-

чите и целите на Средбите; 
- Финансиски план и годишна сметка за извршување 

на Финансискиот план; 
- разгледува општи прашања во врска со остварува-

њето на задачите и целите на Средбите и 
- врши други работи предвидени со Статутот. 

Член 5 
Средбите се финансираат од средствата обезбедени 

од Буџетот на Република Македонија, буџетот на опш-
тината Крушево, како и од средства стекнати од спон-
зорство и донаторот). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
950. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за превоз во патниот сообраќај, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 17 јуни 1998 година. 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р. 

Број 07-2531/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонка, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
Член 1 

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 63/95), во 
членот 2 став 1 точките 20,21 и 23 се менуваат и гласат: 
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„20. „Приградски превоз" е линиски превоз што се 
врши на подрачјето на градот и неговата околина и е 
наменет за дневна миграција меѓу град и населби што 
гравитираат кон него и претставуваат целина. 

21. „Градски превоз" е линиски превоз што се врши 
на линии на урбанизираното подрачје на градот. 

23. „Авто-такси превоз на патници" е превоз што се 
врши со патнички возила со најмногу пет седишта сме-
тајќи го и седиштето на возачот.^ 

Точката 24 се брише. Точките 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31,32,33,34,35,36 и 37 стануваат точки: 24,25,26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. 

Точката 33 која станува точка 32 се менува и гласи: 
„Станица за товарни возила" е уреден простор наме-

нет за застанување на товарни возила." > 
Член 2 

Во членот 5 став 1 се менува и гласи: 
„Домашен превозник може да врши јавен превоз на 

патници и стока во внатрешниот и меѓународниот па-
тен сообраќај, освен превоз за сопствени потреби, врз 
основа на одобрение (во натамошниот текст: лицен-
ца)." 

Член 3 
Во членот 6 точката се брише и се додаваат зборо-

вите: „и не може да се пренесе на друг превозник". 
Член 4 

Членот 7 се менува и гласи: 
,Домашен превозник може да врши јавен превоз во 

внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај ако е 
регистриран за вршење на оваа дејност и ако та испол-
нува условите пропишани со овој закон, и тоа: 

- има во сопственост, под закуп или лизинг одреден 
број на регистрирани возила кои ги исполнуваат усло-
вите пропишани со прописите за безбедноста на соо-
браќајот на патиштата и посебните техничко - експло-
атациони услови за одделни видови на превоз, при што 
за вршење на линиски превоз на патници во меѓумес-
ниот и меѓународниот сообраќај да има најмалку два 
автобуса, односно за меѓународен превоз на стока нај-
малку две товарни возила, 

- ги има намирено јавните давачки во врска со 
вршење на дејноста, 

- има обезбедено соодветен простор за паркирање и 
одржување на возилата и 

- за превоз во меѓународниот патен сообраќај има 
најмалку едногодишно работење во внатрешниот патен 
сообраќај." 

Член 5 
По членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи: 

„Член 7-а 
За вршење на одделни видови превоз се издаваат 

следниве видови лиценци и тоа: 
1. Во внатрешниот патен сообраќај за: 
- меѓумесен превоз на патници; 
- приградски и градски превоз на патници; 
- слободен превоз на патници; 
- авто-такси превоз на патници и 
- превоз на стока. 
2. Во меѓународниот патен сообраќај за: 
- линиски превоз на патници; 
- вонлиниски превоз на патници и 
- превоз на стока." 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Лиценцата од член 7-а точка 1 алинеи 2 и 4 ја издава 

надлежниот орган во општината, односно градот 
Скопје, според седиштето на превозникот, додека ли-
ценцата од точка 1 алинеи 1,3 и 5 и точка 2 алинеи 1,2 и 
3 ја издава Министерството за сообраќај и врски." 

Член 7 
Во членот 9 став 1 зборот „која" се заменува со 

зборот „кое". 
Член 8 

Членот 10 се менува и гласи: 
„Лиценцата во оригинал или заверен препис од орга-

нот што ја издал задолжително се носи во возилото." 
Член 9 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Органот што ја издал лиценцата, може да ја од-

земе, ако утврди дека: « 
- превозникот повеќе не исполнува некој од усло-

вите од член 7 на овој закон за добивање на лиценца, 
- врши превоз спротивно на издадената лиценца и 
- превозникот престане со вршење на дејноста во 

патниот сообраќај. 
Ако лиценцата биде'одземена врз основа на ставот 1 

алинеи 1 и 3 од овој член, превозникот го губи правото 
за добивање на лиценца во рок од една година, а во 
случај од ставот 1 алинеја 2 на овој член во рок од шест 
месеци од денот на правосилното решение. 

Против решението за одземање на лиценцата може 
да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на 
управни работи во втор степен од областа на сообраќа-
јот и врските при Владата на Република Македонија, 
односно до надлежниот орган во општината или градот 
Скопје." 

Член 10 
По членот 12 се додаваат четири нови члена 12-а, 12-

б, 12-в и 12-г кои гласат: 
„Член 12-а 

Јавниот превоз на патници во патниот сообраќај се 
врши како линиски превоз или како вонлиниски превоз 
во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај. 

Член 12-6 
Линискиот превоз на патници се врши по однапред 

утврден, регистриран и објавен возен ред и утврдена и 
објавена цена на превозот, согласно со утврдената 
мрежа на линии. 

Член 12-в 
Мрежата на линии во меѓумесниот и меѓународниот 

линиски превоз на патници ја утврдува Министерството 
за сообраќај и врски. 

Превозникот може да отпочне со вршење на лини-
ски превоз на патници на определена линија во меѓу-
месниот и меѓународниот линиски превоз на патници, 
откако ќе утврди и регистрира возен ред. 

Линијата и возниот ред се регистрираат на име на 
превозникот и не може да се пренесат на друг превоз-
ник. 

Превозникот за определена линија може да реги-
стрира возен ред доколку ги исполнува следните 
услови: 

- да има лиценца за превоз на патници, 
- да има доволен број моторни возила за одржување 

на линијата, согласно со возниот ред и 
- да има соодветен број редовно вработен возен пер-

сонал согласно со возниот ред за одржување на лини-
јата и Законот за безбедност на сообраќајот. 

Поблиски критериуми, начинот и постапката за 
утврдување, доделување и регистрација на возните ре-
дови утврдени во мрежата на линии за меѓумесниот и 
меѓународниот линиски превоз на патници ги пропи-
шува министерот за сообраќај и врски. 

Член 12-г 
Линијата и утврдениот возен ред за меѓумесниот и 

меѓународниот превоз на патници се регистрираат во 
Министерството за сообраќај и врски со важност од 
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четири години, доколку со меѓународен договор за ме-
ѓународните линии поинаку не е пропишано. 

По истекот на рокот од четири години, по барање на 
превозникот, важноста на возниот ред се продолжува. 

За регисгираните возни редови Министерството за 
сообраќај и врски води регистар. 

Содржината и начинот на водење на регистарот ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски." 

Член 11 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Линискиот превоз на патници може да се врши 

како: меѓумесен, градски и приградски. 
Вонлинискиот превоз на патници може да се врши 

како: слободен превоз, превоз за сопствени потреби и 
авто-таќси превоз." 

Член 12 
Членовите 14,15 и 16 се бришат. 

Член 13 
Во членот 17 став 2 на крајот точката се брише и се 

додаваат зборовите: „и редовно да ја одржува". 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Превозникот може на линија за која има регистри-

рано возен ред, превозот да го врши и со повеќе вози-
ла." 

Член 14 
Во членот 19 на крајот точката се брише и се дода-

ваат зборовите: „од органот што ја издал лиценцата, 
односно што го регистрирал возниот ред". 

Член 15 
Членот 21 се менува и гласи: 

„Возниот ред и насоката на движење не може да се 
изменат пред истекот на рокот на важење. 

По исклучок, возниот ред и насоката на движење 
можат да се изменат ако е тоа потребно поради про-
мени кои настанале поради прекин на сообраќајот на 
патот поради виша сила, во случај на работи на рекон-
струкција на патот и во други случаи поради кои е 
извршено ограничување на сообраќајот на патот." 

Член 16 
Во членот 22 ставот 4 се менува и гласи: 
„Во текот на важењето на возниот ред, определена 

линија во меѓумесниот превоз на патници може привре-
мено да биде запрена и пред истекот на важењето на 
возниот ред, ако настанат и додека траат причини кои 
превозникот не можел да ги предвиди и чии последици 
не можел да ги отстрани (виша сила)." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Привременото запирање од ставот 4 на овој член 

превозникот е должен да го пријави во Министерството 
за сообраќај и врски веднаш по настанувањето на при-
чините кои го предизвикале тоа запирање." 

Ставовите 5, 6 и 7 се бришат. 

Член 17 
По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-6, 

кои гласат: 
„Член 22-а 

Ако превозникот од оправдани причини не може да ја 
одржува линијата за која има регистрирано возен ред, 
должен е до Министерството за сообраќај и врски да 
поднесе барање за привремен прекин или трајно запи-
рање на превозот на линијата. 

Превозот привремено може да се прекине за период 
од шест месеци или трајно да се запре врз основа на 
решение на Министерството за сообраќај и врски. 

Доколку превозникот по рокот утврден во решени-
ето од ставот 2 на овој член за привремено запирање на 

превозот не отпочне со одржување на линијата истата 
ќе се брише од евиденција и може да се распредели на 
друг заинтересиран превозник. 

Во меѓумесниот превоз на патници привремено не 
може да се запира одржување на линија во времето од 1 
октомври до 31 март. 

Член 22-6 
Превозникот е должен привременото или трајното 

запирање на превозот на линијата за која има регистри-
рано возен ред да го објави во средствата за јавно ин-
формирање и во автобуските станици." 

Член 18 
Во членот 23 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во местата во кои постојат автобуски станици пре-

возникот кој врши линиски превоз на патници, е дол-
жен да ги користи тие автобуски станици." 

Член 19 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Правното лице кое управува со автобуската ста-

ница е должно да дава услуги под еднакви услови на 
сите превозници кои вршат линиски превоз на патници, 
по цена утврдена за определената категорија на автобу-
ската станица. 

Категоризацијата на автобуските станици и виси-
ната на надоместокот за користење, ги пропишува ми-
нистерот за сообраќај и врски." 

Член 20 
По членот 25 се додаваат три нови члена 25-а, 25-6 и 

25-в кои гласат: 
„Член 25-а 

Правното лице кое управува со автобуската станица 
и превозникот кој врши линиски превоз на патници се 
должни да склучат договор за користење на автобу-
ската станица. 

Доколку правното лице кое управува со автобуската 
станица не сака да склучи договор со превозникот, ми-
нистерот за сообраќај и врски ќе нареди користење на 
автобуската станица до склучување на договорот од 
ставот 1 на овој член. 

Член 25-6 
Правното лице кое управува со автобуската станица 

може да прифаќа и отпремува автобуси со кои се врши 
јавен слободен превоз на патници во согласност со ра-
сположливиот број посебни перони за оваа потреба 
што мораат да бидат и посебно обележани. 

Член 25-в 
Работното време на автобуската станица мора да 

биде усогласено со времето на поаѓање и доаѓање на 
линиите и тоа најмалку 15 минути пред поаѓањето и 15 
минути по доаѓањето на автобусот на последната лини-
ј а " Член 21 

Во членот 28 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 
и 5 кои гласат: 

„Правното лице кое управува со автобуската ста-
ница е должно средствата од продадените билети на 
превозниците за кои врши услуга да им ги префрли 
секој седми ден за изминатата седмица. 

Доколку правното лице од ставот 4 на овој член не 
ги префрли средствата во утврдениот рок, институци-
ите за платен промет ќе ги префлат средствата на пре-
возниците на начин и во износи утврдени со договорот 
потпишан меѓу правното лице кое управува со автобу-
ската станица и превозникот." 

Ставот 4 станува став 6. 
Член 22 

По членот 32 се додаваат три нови члена 32-а, 32-6 и 
32-в кои гласат: 
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„Член 32-а 
Превозникот може да отпочне со вршење на линиски 

превоз на патници во градскиот и приградскиот сообра-
ќај откако ќе утврди и регистрира возен ред. 

Возниот ред за превоз на патници во линискиот 
градски и приградски сообраќај се регистрира кај Над-
лежниот орган во општината, односно градот Скопје. 

Превозникот е должен да се придржува на регистри-
раниот возен ред и редовно да ја одржува линијата. 

Член 32-6 
При вршењето на линискиот градски и приградски 

превоз на патници, превозникот е должен во возилото 
да има лиценца и регистриран возен ред во оригинал 
или заверен препис од органот што ја издал, односно 
што го регистрирал возниот ред. 

Член 32-в 
Качување и слегување на патници во линискиот 

градски и приградски превоз се врши на автобуските 
стојалишта согласно со утврдениот и регистриран возен 
ред.44 

Член 23 
Во членот 33 став 1 алинеја 2 се брише. 

Во ставот 2 по зборот „превоз44 се додаваат зборо-
вите: „како и видот на возилата што можат да учеству-
ваат на определени линии". 

Член 24 
По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи: 

„Член 33-а 
За превезот на патници што се врши на релации меѓу 

населени места на ново настанатите општини и општи-
ните од кои произлегле, општините можат да склучат 
спогодба за заедничко организирање на овој вид пре-
воз. 

Доколку општините од ставот 1 на овој член, не 
склучат спогодба за заедничко организирање на лини-
скиот превоз на патници, истиот ќе го организира Ми-
нистерството за сообраќај и врски.*' 

Член 25 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Слободен превоз на патници во патниот сообраќај 

е превоз за кој релацијата, цената на превозот на патни-
ците, како и др̂ сите услови на превозот, претходно ги 
определуваат превозникот и нарачувачот на превозот, 
со писмен договор. Составен дел на договорот е списо-
кот на патниците корисници на превозот. 

Слободниот превоз на патници не смее да содржи 
елементи на линиски превоз на патници (издавање на 
возни билети во возилото и слично). 

Примерок од договорот од ставот 1 на овој член со 
списокот на патниците мора да се наоѓа во возилото." 

Член 26 
По член 36 се додаваат два нови члена 36-а и 36-6 

кои гласат: 
„Член 36-а 

Патниците кои се превезуваат мора кај себе да 
имаат соодветна исправа заверена од страна на нарачу-
вачот на превозот или од превозникот. 

Член 36-6 
Слободниот превоз се врши без попатно качување и 

слегување на патници. 
По исклучок, кога се врши превоз на ученици или 

работници, при одење на училиште или работа, може 
да се врши попатно качување, односно при враќање 
попатно слегување на патници. 

Местата за попатно качување и попатно слегување 
на патниците ги определува општината, односно гоадот 
Скопје." 

Член 27 
Во членот 40 по бројот „7" се додаваат зборовите: 

„став 1*%а бројот „3" се заменува со бројот „2". 
Во алинејата 1 по зборовите: „моторно возило" се 

додаваат зборовите: „или под лизинг*» 
Член 28 

Во членот 44 став 2 се менува и гласи: 
„Тарифата и начинот на користење на такси стани-

ците ја утврдува и усогласува општината, односно гра-
дот Скопје.44 

Член 29 
Членот 45 се менува и гласи: 
„Превозот на стока може да се врши како јавен 

превоз и како превоз за сопствени потреби.44 

Член 30 
Во членот 46 став 2 се менува и гласи: 
„Превозникот може да отпочне со вршење на јавен 

превоз на стока откако ќе добие лиценца.44 

Член 31 
Бројот 2.2. со поднасловот Авто-таксм превоз на 

стоки со членовите 47, 48 и 49 се бришат. 
Член 32 

Бројот 2.3. пред насловот Превоз на стоки за соп-
ствени потреби се заменува со бројот 2.2. 

Член 33 
Во членот 51 став 2 се менува и гласи: 
»При вршењето на превозот на стока за сопствени 

потреби во возилото мора да се наоѓа товарен лист и 
доказ за сопственост на стоката која се превезува.44 

Член 34 
По членот 54 се додава нов член 54-а кој гласи: 

„Член 54-а 
Надлежниот царински орган на граничниот продан, 

односно на друго место каде што се врши царински 
надзор, проверува дали домашниот и странскиот пре-
возник има дозвола и други исправи пропишан* со овој 
закон и меѓународни договори, како и дали превозни-
кот превозот го врши во согласност со тие исправи. 

Ако царинскиот орган утврди дека домашниот, од-
носно странскиот превозник во возилото нема дозвола 
и други потребни исправи ијш не ги користи на пропи-
шан начин ќе го забрани влегувањето, односно излегу-
вањето на возилото од територијата на Република Ма-
кедонија и за тоа ќе го извести Министерството за соо-
браќај и врски. 

Министерството за сообраќај и врски може да го 
одобри движењето на возилото со издавање на посебна 
дозвола.44 

Член 35 
Во членот55 ставовите 6и7 се бришат. 

Член 36 
Членот 60 се менува и гласи: 
„Во поглед на начинот и условите за користење ма 

автобуските станици, издаваното на возните билети, 
како и на привременото запирање или бришење на ли-
нија од евиденција, соодветно се применуваат одред-
бите на овој закон за превоз на патници во внатреш-
ниот патен сообраќај и одредбите од меѓународните 
договори.44 

Член 37 
Во членот 64 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Превозникот пред отпочнувана на превозот е' дол-

жен патниот лист со списокот Иа патници од ставотГна 
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овој член да го завери во Министерството за сообраќај 
и врски." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Член 38 

Во членот 68 ставовите 7 и 8 се бришат. Ставовите 9 
и 10 стануваат ставови 7 и 8. 

Во ставот 10, кој станува став 8, бројот „9" се заме-
нува со бројот „7". 

Член 39 
Во членот 82 во третиот ред по зборот „закон" се 

додаваат зборовите: „за меѓумесен и меѓународен пре-
воз на патници и стока*. 

Член 40 
Во членот 83 став 1 се менува и гласи: 
„Работите од надлежност на Републичкиот инспек-

торат за сообраќај и врски и работите од надлежност на 
инспекциските органи на општините, односно градот 
Скоцје ги вршат инспектори за патен сообраќај." 

Член 41 
Во членот 84 став 1 по точките 2 и 5 се додаваат две 

нови точки „2-аа и „5-а" кои гласат: 
„2-а) времено користење на автобуската станица до 

склучување на договори за користење; 
5-а) исклучување на авто-такси возилото за превоз 

на патници од сообраќај, ако превозот се врши спро-
тивно на усогласената и утврдена тарифа и начин на 
користење на такси станици;4*.' 

Член 42 
Во членот 85 став 1 зборовите: „Комисијата за соо-

браќај и врски при Владата на Република Македонија" 
се заменуваат со зборовите: Министерството за соо-
браќај и врски". 

Член 43 
Во членот 88 став 1 зборовите: „50 до 250 плати" се 

заменуваат со зборовите: „20.000 до 200.000 денари", 
зборовите: „стопански престап" се заменуваат со збо-
рот „прекршок", а зборовите: „претпријатие или дру-
го" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап** се заме-
нуваат со зборот „прекршок", зборовите: „претприја-
тие или друго", се бришат, зборот „правно" се заменува 
со зборот „правното", а зборовите: „пет до десет пла-
ти" се заменуваат со зборовите: „5.000 до 50.000 дена-
ри". 

Во ставот 3 зборовите: „стопански престап" се заме-
нуваат со зборот „прекршок". 

Член 44 
Во членот 89 став 1 зборовите: „осум до четириесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „15.000 до 150.000 
денари", а зборовите: „претпријатие или друго" се бри-
шат. 

Во точката 3 по зборот „ред" се додаваат зборовите: 
„и редовно не ја одржува лигавата". 

По точката 7 се додаваат шест нови точки 7-а, 7-6,7-
в, 7-г, 7-д и 7-ѓ кои гласат: 

„7-а) врши линиски превоз на патници во градскиот 
и приградскиот сообраќај без утврден и регистриран 
возен ред, не се придржува на возниот ред и редовно не 
ја одржува линијата (член 32-а); 

7-6) при вршењето на превозот во возилото нема 
лиценца и возен ред (член 32-6); 

7-в) врши качување и слегување на патници надвор 
од автобуските стојалишта утврдени со возниот ред 
(член 32-в); 
vw Д-Јг). нема истакнато натпис на предната и бочната 
№f№ н^гпочетната и 
гЈфајда^чл^ гм«* хшитг нож 

7-д) врши слободен превоз на патници спротивно на 
условите пропишани во член 36 на овој закон и 

7-ѓ) врши качување и слегување на патници надвор 
од местата определени од општината, односно градот 
Скопје (член 36-6)." 

Во точката 12 по зборот „таксиметарот" се додаваат 
зборовите: „и утврдената тарифа (член 43 став 1)". 

По точката 17 се додава нова точка 17-а која гласи: 
„17-а) врши вонлиниски превоз на патници без заве-

рен список на патници во Министерството за сообраќај 
и врски ( член 64 став 3)." 

Во ставот 2 зборовите: „претпријатие или друго" се 
бришат̂ , зборот „правно" се заменува со зборот „прав-
ното," а зборовите: „две петтини до шест плати" се 
заменуваат со зборовите: „3.000 до 30.000 денари". 

Член 45 
Во членот 90 став 1 зборовите: „четири до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 
денари", а зборовите: „претпријатие или друго" се бри-
шат. 

Во ставот 2 зборовите: „претпријатие или друго" се 
бришат, зборот „правно" се заменува со зборот „прав-
ното", а зборовите „една петтина до три плати" се заме-
нуваат со зборовите: „2.000 до 20.000 денари". 

Член 46 
Во членот 91 зборовите: една петтина до три плати" 

се заменуваат со зборовите: „5,000 до 40.000 денари". 
По точката 1 се додаваат две нови точки 2-а и 2-6 

кои гласат: 
„2-а) отпочне со вршење на меѓумесен превоз на 

патници без регистриран возен ред и не се придржува 
на возниот ред (член 17) и 

2-6) врши слободен превоз на патници спротивно на 
условите пропишани во член 24 на овој закон." 

Точките 2,7 и 8 се бришат. Точките 3,4,5,6,9 и 10 
стануваат точки 2,3,4,5,6 и 7. 

Во точката 6 која станува точка 5 по зборот „такси-
метарот" се додаваат зборовите: „и цената на превозот 
не ја наплатува врз основа на износот утврден со такси-
метарот и според утврдената тарифа (член 43 став 1)м. 

Член 47 
Во членот 92 зборовите: „една десетина до една по-

ловина од шата" се заменуваат со зборовите: „2.000 до 
20.000 денари^ 

Ч^ен 48 
Линискиот превоз на патници во меѓумесниот патен 

сообраќај ќе се врши согласно со постојните регистри-
рани возни редови, а најдолго во рок од една година од 
денот на влегувањето bo сила на овој закон. 

Линискиот меѓународен превоз на патници ќе се 
врши согласно со издадените дозволи најдоцна до исте-
кот на рокот за кои се издадени. 

Член 49 
Спогодбата за заедничко организирање на лини-

скиот превоз од членот 33-а на овој закон, општините 
се должни да ја склучат во рок од три месеци. 

Член 50 
Ако општината, односно градот Скопје, немаат ор-

ганизирано инспекциски органи за вршење на инспек-
цискиот надзор на градскиот, приградскиот и авто -
такси превозот, до нивното организирање истиот ќе го 
врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски. 

Член 51 
Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе 

се* донесат во рок од една година од денот на влегува-
њетовбсилаНа ftadf закон. 
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Член 52 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Член 53 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

951« 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 јуни 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД 

СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

1. За судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се 
избира 

Марјан Колишевски, стручен соработник во Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2515/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Бр. 07-2516/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
Ћгго Петковски, с.р. 

Илија Каров, пратеник во Собранието на Република 
Македонка, 

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Мирко Иванов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Киро Чичаковски, директор на ЈИН „Услуга" - Бе-
рово. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2517/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

952. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 јуни 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД - КИЧЕВО 

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот 
суд - Кичево 

Костадин Кизов, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

954. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република 
Македонца, на седницата одржана на 17 јуни 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СВЕТИ НИКОЛЕ * 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација - Здравствен дом Свети Николе, се 
избираат: 

Вера Стојанова, директор на Центарот за социјални 
работи - Свети Николе, 

Ласто Постолов, дипл. правник, УЦСО „Кочо Ра-
цин" - Свети Николе, 

Слободан Даневски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

д-р Славе- Димитров, спец. интерниот, Медицински 
центар - Штип. 

2. Со влегување во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2518/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

953. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97-пречистен текст), Собранието на Република 
Македонца, на седницата одржана на 17 јуни 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА - ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

КОЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација - Завод за здравствена заштита -
Кочани, се избираат: 

955. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник иа СРМ" број 16/85, 2/ 
86,7/88, 29/89,12/89,12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 40/91), Собранието на Ре-
публика Македонка, на седницата одржана на 17 јуни 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУ-

РИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

1. За членови на Посебната комисија за изготвување 
предлог за именување декан на Факултетот за туризам 
и угостителство, се именуваат: 
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Стојче Ковачевски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонца и 

Николина Трајановска, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2519/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

956. 
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за простор-

ното и урбанистичкото планирање („Службен весник 
на Република Македонија" број 4/96 и 28#7), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
17 јуни 1998 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ 
ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Во Програмата за изготвување и донесување Про-
сторен план на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонца" број 17/95), во делот 1. 
Содржина на Планот, во точката 1.1.1. Документарна и 
информативна основа зборовите: „собранијата на" се 
бришат. 

2. Во точката 1.3. Предлог на планот во ставот 1, 
зборовите: „стручната рецензија и расправата" се заме-
нуваат со зборовите: „стручната ревизија и стручната 
расправа". 

3. Во делот 2. Организација на изготвување на Про-
сторен план на Република Македонца, ставот 1 се ме-
нува и гласи: 

„За изготвување на Просторниот план на Република 
Македонца, Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина склучува дого-
вор со изготвувачот на Планот - Јавното претпријатие 
за просторни и урбанистички планови, Скопје." 

4. Во делот 3. Постапка за донесување и верифика-
ција на Планот од државните органи, точката 3.1. Но-
сители на изработката на Планот, се менува и гласи: 

„Министерството за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина, Републичкиот завод за 
уредување на просторот и заштита на животната сре-
дина - орган во состав на Министерството 

5. Во делот 3 точката 3.2. се менува и гласи: 
„3.2. Стручна ревизца 
Носителот на изработката на Планот формира ко-

мисија за стручна ревизија на Нацртот на Планот, соста-
вена од истакнати научни и стручни работници и прет-
ставници на органите на управата?. 

6. Во делот 3 точка 3.3. Координационо тело, се 
менува и гласи: 

владата на Република Македонца по донесува-
њето на Програмата за изготвување и донесување Про-
сторен план на Република Македонца, формира коор-
динационо тело за следење и насочување на изработ-
ката на одделни фази на Планот (Нацрт на план и 
Предлог на план). 

Членовите на Координационото тело се назначуваат 
од претставници на одделни министерства " 

7. Делот 4. Динамика на изготвување на планот, се 
менува и гласи: 
г „3 а изготвување на Просторниот план на Република 

^Македонија се определуваат следниве рокови: 

1. Програма за изготвување и донесување Просторен 
план на Република Македонија разгледана и ве-
рифицирана од Собранието на Република Маке-
донија март 1995 година 

2. Нацрт на планот 
2.1. Стручна ревизија јуни 1998 година 
2.2. Верификација од Владата на Република Ма-
кедонија јули 1998 година 

3. Предлог на планот 
3.1. Верификација од Владата на Република Ма-
кедонија март 1999 година 
3.2. Усвојување од Собранието на Република Ма-

* кедонија мај 1999 година 
4. Изготвување на публикации септември 1999 година- " 

8. Делот 5. Финансиски средства за изработка на 
Планот, се менува и гласи: 

„Средствата за изработка на Просторниот план на 
Република Македонца ќе се обезбедат од Буџетот на 
Република Македонија во 1995, 1996,1997,1998 и 1999 
година, во висина од вкупно 160.000.000 денари: 
1. Трошоци за работниот тим, студии, опрема и публи-

кации 110.500.000 денари 
2. Формирање информативен систем и едукација на ка-

дри 30.200.000 денари 
3. Трошоци за консултанти на работниот тим 

8.100.000 денари 
4. Трошоци за стручна ревизца 11.200.000 денари 

Вкупни трошоци 160.000.000 денари.^ 

9. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2530/1 
17 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонца, 
Тито Петковски, с.р. 

957. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонца", број 79/ 
93, 3/94 и 71/96) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонца („Службен весник на Република 
Македонца", број 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонца за 1998 година 

(„Службен весник на Република Македонца" број 67/ 
97), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања во следните раздели за 
износ од 18.w0.000 денари: 

1. Во раздел 010.02 - Агенција за разузнавање, пот-
ставка 468010 - Реконструира на градежни објекти, 
износот 10.000.000 се заменува со износот 9.400.000; 

2. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 463019 - Мебел и опрема за органите 
на управата, износот 21.000.000 се заменува со износот 
20.200.000; 

3. Во раздел 040.01 - Влада на Република Македо-
нца, потставка 466093 - Други постројки, опрема и 
машинерца, износот 12.000.000 се заменува со износот 
11.200.000; 

4. Во раздел 040.02 - Служба за заеднички работи на 
Владата на Република Македонца, потставка 463019 -
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Мебел и опрема за органите на управата, износот 
12.000.000 се заменува со износот 10.400.000; 

5. Во раздел 060.01 - Министерство за внатрешни 
работи, потставка 464015 — Возила за МВР. износот 
5.000.000 се заменува со износот 4.200.000; 

6. Во раздел 070.01 - Министерство за правда, пот-
ставка 467030 - Финансирање на програма за изградба и 
опремување на правосудни згради и казнено-поправни 
установи, износот 107.000.000 се заменува со износот 
106.200.000; 

7. Во раздел 080.01 - Министерство за надворешни 
работи, потставка 462039 - Откуп на канцелариски 
згради и деловни просторни, износот 46.500.000 се заме-
нува со износот 45.700.000; 

8. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
функции на државата, потставка 461016 - Надоместок 
за одземен имот, износот 10.000.000 се заменува,со из-
носот 7.000.000; 

9. Во раздел 100.01 - Министерство за стопанство, 
потставка 466018 - Опрема за електрификација на се-
лата, износот 5.000.000 се заменува со износот 
4.200.000; 

10. Во раздел 120.01 - Министерство за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина, пот-
ставка 463043 - Опрема - геодетски информативен си-
стем, износот 10.000.000 се заменува со износот 
9.200.000; 

11. Во раздел 140.01 - Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, потставка 467057 -
Пошумување, износот 30.000.000 се заменува со изно-
сот 29.200.000; 

12. Во раздел 150.01 - Министерство за труд и соци-
јална политика, потставка 468010 - Реконструкција на 
градежни објекти, износот 15.000.000 се заменува со 
износот 14.200.000; 

13. Во раздел 150.10 - Општествена заштита на 
деца, потставка 468010 - Реконструкција на градежни 
објекти, износот 25.000.000 се заменува со износот 
24.200.000; 

14. Во раздел 160.30 - Финансирање на основното и 
средното образование, потставка 46&0ljL- Реконструк-
ција на градежни објекти, износот 129.965.000 се заме-
нува со износот 129.165.000; 

15. Во раздел 160.30 - Финансирање на основното и 
средното образование, потставка 468096 - Останати 
плаќања за основно и специјално одржување, износот 
67.200.000 се заменува со износот 66.400.000; 

16. Во раздел 170.01 - Министерство за наука, пот-
ставка 463027 - Опремување на информациониот си-
стем на Републиката, износот 21.000.000 се заменува со 
износот 20.200.000; 

17. Во раздел 180.10 - Финансирање на дејностите од 
областа на културата, потставка 468010 - Реконструк-
ција на градежни објекти, износот 25.000.000 се заме-
нува со износот 24.200.000; 

18. Во раздел 210.01 - Републичка геодетска управа, 
потставка 464090 - Други возила, износот 3.000.000 се 
заменува со износот 2.200.000; 

19. Во раздел 280.01 - Агенција за стопански недо-
волно развиени подрачја, потставка 467014 - Изградба 
на објекти во недоволно развиените единици на локал-
ната самоуправа, износот 521.000.000 се заменува со 
износот 520.200.000; 

Б) Се врши зголемување во следниот раздел за из-
нос од 18.000.000 денари: 

1. Во раздел 040.02 - Служба за заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, потставка 468096 -
Останати плаќања за основно и специјално одржување, 
износот 20.000.000 се заменува со износот 38.000.000. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-1419/1 Претседател на Владата 
1 јуни 1998 година «а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

958. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните (*Сл. весник на Република Македонија" бр.20/93 и 
63/95)7Владата на Република Македонија донесе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за образование и физичка култура и тоа. 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8531 

8531 20 

8531 20 80 00 

Електрични апарати 
за звучна или визу-
елна сигнализација 
(на пример, звона, 
сирени, индикатор-
ски табли, алармни 
апарати за заштита 
од кражба или по-
жар), освен оние од 
тарифен број 8512 
или 8530: 
Индикаторе™ табли 
со вградени уреди со 
течни кристали 
(LCD) или со диоди 
за емитување на свет-
лост (LED): 
—Друго 
а) Спортски семафор 
MSB-ABD 2 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". „ ^ 

Бр~23-1680/1 Претседател на Владата 
15 јуни 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

959. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр.2(У93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр.38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр.63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 22.06.1998 година, до-
несе 

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

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

l.Co ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Владата на 
Република Македонка и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8518 Микрофони и нивни 

стативи, звучници, 
вклучувајќи и звуч-
ници во звучни ку-
тии, наглавни слу-
шалки за едно уво и 
комбинации со ми-
крофон, аудиофрек-
фентни електрични 
засилувачи, елек-
трични комплети за 
засилување на зву-
кот: 

8518 50 - Електрични ком-
плети за засилување 
на звук: 

8518 50 90 00-друго 
а) Конференциски 
систем за говор и гла-
сање 

Бр.23-1756/1 
22 јуни 1998 година 

Скопје 

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

960. 
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за здрав-

ствена заштита на животните („Сл. весник на СРМ" бр. 
30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и „Сл. весник на 
РМ" 28/91 и 83/92), Владата на Република Македонка 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1998 ГО-

ДИНА 
I 

Средствата за здравствена заштита на животните од 
заразните и паразитски^ болести во 1998 година се 
утврдуваат во износ од 229.000.000,00 и тоа од следните 
извори: 

1. Средства од Буџетот на Републиката 
- постојана резерва 

2. Средствата за наплатена такса за 
уверенијата за здравствена состојба 
на животните 

3. Средства од извршените ветери-
нарно санитарни инспекциски пре-
гледи 

4. Средства од гранични дезбариери 

II 

во денари 

60.000.000,00 

25.000.000,00 

45.000.000,00 
99.000.000,00 

Средствата утврдени во дел I на оваа програма се 
користат за: 

во денари 
1. Епизоотиолошки испитувања и изработка на епизо-

отиолошки карти 2.000.000,00 
2. Превентивни мерки за заштита од 

лигавка и шап, вадење на крв од ча-
пункари и серолошке испитување 30.000.000,00 

3. Вадење крв од овците и козите, за 
доставување на крв од дијагностич-

15.000.000,00 

20.000.000,00 

1 комплет 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

ките лаборатории и резултатите од 
надлежните органи и сопственикот 
на животните и за лабораториска и 
теренска дијагностика на бруцелоза 
кај овците и козите 33.000.000,00 

4. Земање, пакување и испраќање на 
материјал (крв и друго) за лаборато-
риско испитување и за лаборатори-
ско испитување и дијагностика на за-
разни и паразитски болести кај жи-
вотните од член 2 од Законот за заш-
тита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата 
земја и од член 6 од Законот за здрав-
ствената заштита на животните во 
индивидуалните стопанства 

5. Превентивни вакцинации и сузби-
вање на заразни и паразитски боле-
сти 

6. Надомест за заклани или убиени 
(еутанизирани) заболени животни, 
за нивниот транспорт до објектот за 
колење или местото на нештетно от-
странување, трошоци за убивање или 
колење, за ископување на сточни 
јами или гробници, за уништување на 
кучиња и мачки скитници и уништу-
вање на кучиња и мачки наредено 
при сузбивањето на беснило и ехино-
кокозата и учество во изградба на 
кафилерија 35.000.000,00 

7. Трошоци за извршена дезинфекција 
на м2 површина при појава и сузби-
вање на заразни и паразитски боле-
сти и учество во набавка на опрема 
за дезинфекција 55.000.000,00 

8. Опремување и оспособување за те-
ренска работа на Републичката вете-
ринарна инспекција (превозни сред-
ства и друга опрема и стручно усовр-
шување) 5.000.000,00 

9. Материјални трошоци за спроведу-
вање на програмата 2.000.000,00 

10. Ненамирени обврски од претход-
ната година 32.000.000,00 

III 
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма во 

износ од 2.000.000,00 денари ќе се користат за: 

- епизоотиолошки испитувања и изра-
ботка на епизоотиолошки карти 2.000.000,00 

IV 
Средствата од дел II точка 2 на оваа програма во 

износ од 30.000.000,00 денари ќе се користат за: 
- специјалистички прегледи на чапун-

кари за лигавка и шап 1.000.000,00 
- вадење на крв од чапункари 3.000.000,00 
- обележување на чапункари од кој е 

земена крв 1.000.000,00 
- серолошке испитување на крв 2.000.000,00 
- репродукција во овчарство^ 23.000.000,00 

Средствата од дел II точка 3 на оваа програма во 
износ од 33.000 000,00 денари ќе се користат за: 
- вадење крв од овците и козите и до-

ставување на крв до дијагностичките 
лаборатории 19.000.000,00 
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- доставување на резултатите од над-
лежните органи и сопственикот на 
животните 

- лабораториска и теренска дијагно-
стика на бруцелозе кај овците и ко-
зите 

1.000.000,00 

13.000.000,00 
VI 

Средствата од ден II точка 4 на оваа програма во 
износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат за: 
- земале, пакување и испраќање на ма-

теријал (крв и друго) за лаборатори-
ско испитување 4.000.000,00 

- лабораториско испитување и дијагно-
стика на заразни и паразитски боле-
ста кај животните, освен за бруцело-
зата кај овците и козите 6.000.000,00 

- туберкулинизација и ретуберкулини-
зација кај говеда и свињи 5.000.000,00 

VII 

Средствата од дел II точка 5 на оваа програма во 
танос од 20.000.000,00 денари ќе се користат за: 
- вакцинација и сузбивање на антрак-

сот кај коњите, говедата, овците и 
шушкавецот кај говедата 5.000.000,00 

- клинички преглед на копитарите на 
сакагија 500.000,00 

- превентирање и сузбивање на зараз-
ната кривотница кај овците 1.000.000,00 

- превентирање и сузбивање на ентеро-
токсемца кај овците и заразниот про-
лив кај јагнињата 4.000.000,00 

- вакцинација и сузбивање на класич- N 
ната чума кај свињите, вклучувајќи ја 
и вонредната вакцинација при појава 
на заразата 4.000.000,00 

- вакцинација и сузбивање на чумата и 
атнпичната чума кај пернатата жи-
вина, вклучувајќи ја и вонредната 
вакцинација при појавата на заразата 1.000.000,00 

- превентирање и сузбивање на пара-
зитски болести (краста кај живот-
ните, белодробната стронгилоза, же-
лудечно цревна стронгилоза! ^енија-
зата кај кучињата) и организирано 
третирање на овците против метила-
вост 4.500.000,00 

VIII 

Средствата од дел И точка 6 на оваа програма во 
износ од 35.000.000,00 денари, ќе се користат за: 
- надомест за заклани или убиени 

(еутанизирани) бруцелозни овци, 
кози, говеда и свињи 22.000.000,00 

- надомест за заклани или убиени жи-
вотни заболени од други заразни бо-
лести, чие убивање е наредено од 
страна на Републичката управа за ве-
теринарство 2.000.000,00 

- трошоци за транспорт до објектот за 
колење или местото на нештетно от-
странување 1.000.000,00 

- трошоци за убивање на бруцелозните 
животни 1.000.000,00 

- трошоци за колење на заболените 
животни 500.000,00 

- ископување на сточни јами или гроб-
ници 500.000,00 

- уништување на кучиња и мачкк ашт- ^ г и -
.ници 2.000.000,06 
- учество во изградба на кафилерија 5.000.000,00 

IX 
Средствата од дел II точка 7 на оваа програма во 

износ од 55.000.000,00 денари ќе се користат за: 
- дезинфекција при сузбивањето на за-

разните болести од член 65 точка 11 
од Законот за здравствената заштита 
на животните и тоа: на објектите за 
одгледување на животните (штали, 
трла и друго), просториите за колење 
на животни, на местото на убивањето 
и нецггетното отстранување и на пре-
возното средство со кои се транспор-
тираат заболените животни 6.000.000,00 

- учество во набавка на опрема за де-
зинфекција . 1.000.000,00 

- трошоци иа граничните дезбариери ^ QQQ QQQ QQ 

Средствата од дел П точка 8 на оваа програма, во 
износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за: 
- опремување и оспособување на репу-

бличката ветеринарна инспекција за 
теренска работа: набавка на превозни 
средства - патнички возила за подрач-
ните ветеринарни инспектори, по-
цравки, регистрации на возилата и др. 3.000.000,00 

- набавка на опрема за работа на вете-
ринарната инспекција (ХТЗ опрема, 
средства за лична дезинфекција и др.) 1.000.000,00 

- стручно усовршување на ветеринар-
ните инспектори и опрема за обра-
ботка на податоци 1.000.000,00 

XI 

Средствата од дел IV алинеја 2 и 3, дел V алинеја 1, 
дел VI алинеја 1 и 3, дел VII, дел VIII и IX на оваа 
програма ќе се исплатуваат по склучениот писмен дого-
вор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и ветеринарните станици, а средствата од 
дел III, дел IV алинеја 1 и 4 и дел V алинеја 2 и 3, дел VI 
алинеја 2 на оваа програма ќе се исплатуваат по склу-
чен писмен договор меѓу Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и ветеринарно-дијаг-
ностичките организации. 

XII 
Приоритет во спроведувањето на мерките од оваа 

програма ќе имаат општините на чие подрачје ќе се 
појават заразни и паразитски болести во поголем обем. 

ХШ 

За спроведување на оваа програма се грижи Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е 
извршена во поголем обем, пренамена на средствата од 
една во друга намена предвидени со оваа програма 
може да врши министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство во рамките на вкупно предвидените 
средства по оваа програма. 

XIV 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-1655/1 
1 15 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје е поведена 

парнична постапка за утврдување на сопственост по 
тужбата на тужителката Костадиновска Менка од 
С копје, ул ."Иван Цанкар'* бр. 101 А, нас. Влае, преку 
полномошникот Кочовски Ванчо, адвокат од С копје, 
против тужените Ангелевски Христо, Ангелевски И-
лија, Ангелевски Стојна, Ангелевска Лена и Ан-
гелевска Љуба, сите од Скопје, со непозната адреса во 
Р. Грција. 

За привремен застапник на тужените судот го 
постави адвокатот од Скопје Ме но век и Стево, ун. 
"Пајко Маало" бр. 6 за да ги застапува правата и 
интресите на тужените до нивното појавување пред 
судот, или до појавување на нивен полномошник или 
привремен старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX П.бр. 
1173/98. (11543) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ п - скопи; 
Пред овој суд се води спор за развод на брак но 

тужбата на тужителот Синиша Рајхл од Скопје, бул 
"Јане Сандански" бр. 81/2-2, против тужената Рајхл 
Љиљана од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената да се јави пред Основниот 
суд Скопје П - Скопје во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот, да достави своја адреса или од полно-
мошник. Во спротивно ќе и биде одреден привремен 
старател, КОЈ ќе ги штити нејзините права и интереси 
во постапката. 

Од' Основниот суд Скопје П - Скопје, I П.бр. 
156198. (11537) 

Пред ОВОЈ суд се води постапка за неном нување на 
договор по тужбата на тужителот Јован Анчевски од 
Скопје,ул."Клетвеник" бр. 2/1-13, против тужената Ве-
роника Даминовска со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Вероника Даминовска, во 
рок од 15 дена по објавување на огласот да достави 
податоци за нејзиното живеалиште и адреса. Во спро-
тивно, судот во постапката ќе и постави привремен 
старател од редот на адвокатите, адвокат Виолета 
Мирчева, која ќе ги штити нејзините права и интереси 
до правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII 11.693 98. 
(11629) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Се повикува тужениот Хасани Реџеп од е. Равен -

Гостиварско, сега со непозната адреса во Република 
Србија да се јави во Основниот суд во Гостивар по-

ради тужбата од страна на тужителот Хајнрих Ц и т лер 
од Австрија, застапувал од неговиот полномошник 
Александар Захариевски, адвокат од Тетово, при што 
пред ОВОЈ суд е заведен парничен предмет ! 1.бр 949 97. 
Доколку не се јави или не постави СВОЈ полномошник 
во постапката ќе io застапува привремениот застап-
ник Душица Димитриеска, стручен соработник во 
Основниот суд во Гостивар, се до окончувањето на 
ОВОЈ спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 949'97.( 11484) 

Бр. 29 - Стр. 1691 

Се повикува тужениот Клагге Геор-г од Берлин, СР 
Германија, со непозната адреса, да се јави пред Основ-
ниот суд во Гостивар или постави свој полномошник 
КОЈ што ќе го застапува по предметот П.бр. 368/98 
поради тужбата од страна на тужителката Максути -
Кп арге Ѓулизере од Гостивар, ул."Кеј Вардар" блок 4 
влез 3. 

Доколку не се јави или не постави свој полно-
мошник, во постапката ќе го застапува привремениот 
застапник Душица Димитриеска, стручен соработник 
при Основниот суд во Гостивар, се до правосилното 
окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 368/98.(11485) 

Пред овој суд но предлог на предлагачот Рамада-
ни Мујадин од е. Чегране, застапува!! од неговиот пол-
номошник Адеми Љутви, адвокат од Гостивар, е во 
тек постапка за докажување на смрт на Рамадани 
Сабрије од е. Чегране. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Рамадани Сабрије од е. Чегране родена на 15.1.1914 
година од татко Сулејмани Ајрула, мајка Сулејмани 
Зибиде во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" и на огласна 
табла при ОВОЈ суд да се јави во Основниот суд во 
Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што 
знаат нешто за нејзиниот живот тоа да му го 
соопштат на ОВОЈ суд. 

По истекот на ОВОЈ рок доколку повиканото лице 
не се јави ири ОВОЈ суд, ќе се утврди дека тоа лице е 
умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 99/98. (11549) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на 
брак, по тужбата на тужителот Красниќ Сами Исљам 
од, е.Врановци против тужената Красниќ Точи Зека 
од с.Врановце,а сега со непозната адреса во странство, 
СР Југославија. 

Согласно чл. 84 став 2 точка 4 од З Н П на 
тужената и се определува привремен застапник и тоа 
стручниот соработник Димитриеека Душица, врабо-
тена при ОВОЈ суд која ќе ги застапува интересите на 
тужената се додека таа или нејзин полномошник не се 
јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.370/98.(11605) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 745/98, на регистарска влошка бр. 02002172?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговецот поединец Кафе бар „АКСИОС" 
т.п. Ружица Градимир Мидовска, ул. „Бојмија" бр. 
1, локал бр. 7, Скопје. 

Основач: Ружица Матковска од Скопје. 
Дејности: 080190, 080121, 080122, 080129. 
Управител: Ружица Митковска. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 745/ 
98. (8572) 
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1 Основниот суд во Штип, со решението Трет. бр. 
330/98, на регистарска влошка бр. 03001064-801-000, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на дру-
штво со ограничена одговорност на Друштвото за 
производство, трговија и услуга „ВИКПРОМ", увоз-
изјзоз д.о.о.е.л. ул. „4 Јули" бр. 2, Штип. 

Основач: Темелков Влатко. 
Дејности: 050301, 050302, 060502, 060503, 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, 070310, 070320, 
меѓународна шпедиција, комисиона продажба на стоки 
од увоз, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот 
сообраќај, посредување и застапување во надворешно-
то трговско работење, мал ограничен промет со Буга-
рија, 090190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110302, 
110303, 110309, 110620, 110903, 110906, 110909, 012613, 
012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 070132. 

Неограничено овластување, потполна одговорност. 
Темелков Влатко, управител со неограничени овла-

стувања кој е и застапник на друштвото во надворе-
шното трговско работење со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 330/98. (8486) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
280/98, на регистарска влошка бр. 1-03001014-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар основањето ј.т.д. 
Друштво за производство, промет и услуги „БАМИС-
ЕС" јтд Петрова Снежана и др. Експорт-импорт, ул. 
Димитар Влахов" бр. 48, Кочани. 

Друштвото е основано со договор за основање бр. 
01/98 од 25.03.1998 година, а основачи се: Петрова 
Снажана и Петров Владо и двајцата од Кочани. 

Дејности: 011832, 011920, 012310, 020110, 020120, 
020140, 030003 , 050301, 050302, 060501, 060502, 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, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 080202, 090121, 090209, 110109, 110301, 110302, 
110309, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен 
промет со соседните држави, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, услуги што се во врска со 
меѓународниот транспорт: меѓународна шпедиција, 
складирање, агенциски услуги во транспортот, привре-
мен извоз односно увоз на опрема под закуп - лизинг, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските на 
друштвото одговараат содружниците лично и неогра-
ничено солидарно, со сиот свој имот. 

Петрова Снежана од Кочани е управител на дру-
штвото и застапник во надворешниот промет со нео-
граничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 280/98. (8477) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
281/98, на регистарска влошка бр. 8-03001015-000-03, 
го запиша во трговскиот регистар основањето 
д.о.о.е.л. Друштво за производство, трговија и услуги 
„ИСТОК-МЕРМЕР" увоз-извоз, д.о.о.е.л. Кочани. 

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012421, 012001, 012002, 012003, 012142, 050100, 
050201, 050301, 050209, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070123, р70123, Q70124, 070125, 070126, 
07(3127 , 070128,'070Ш, 070131, 070132, 070140, 070150, 

Wo2il, (ftOlll, 070213, 070214, 670219, 070221, 076222, 

070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 060601, 
080201, 080202, 090121, 110903, 110909, 080111, 080119, 
080190, 070310, 070320, меѓународен превоз на стоки 
во друмски от сообраќај, реекспорт, консигнациона 
продажба, застапување на странски фирми. 

Управител и застапник:'Догазански Јован без огра-
ничување. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 281/98. (8478) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
308/98, иа регистарска влошка бр. 8-03001042-000-06, 
го запиша во трговскиот регистар основањето 
д.о.о.е.л. Друштво за производство, транспорт, трго-
вија и услуги .ДУКА КОМПАНИ" увоз-извоз, 
д.о.о.е.л., ул. „Штипски пат" бб, Кочани. 

Содружник на друштвото е Анастасиев Кристијан. 
Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 

012322, 012421, 012001, 012002, 012003, 012111, 012120, 
012130, 012142, 050100, 050201, 050301, 050209, 050302, 
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, 
060502, 060503, 060601, 080201, 080202, 090121, 110903, 
110909, 080111, 080112, 080119, 070310, 070320, меѓуна-
роден транспорт на стока во друмскиот сообраќај, 
реекспорт, консигнациона продажба, застапување на 
странски фирми. 

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. 
Управител на друштвото е Анастасов Кристијан со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 308/98. (8479) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
251/98, на регистарска влошка бр. 7-03000985-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар основањето Јавно 
претпрпријатие за комунално - производни и услужни 
работи Кале п.о., Блатец. 

Основач: општина Блатец, Блатец. 
Дејности: 100310, 110320, 110103, 110351, 110352, 

110392, 030399, 110402, 070310. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, со целокупниот свој имот. 
Лице кое ќе ги води работите до конституирањето 

на претпријатието е Ленче Ѓорѓиевска од Блатец. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 251/98. (8480) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
320/98, на регистарска влошка бр. 03001054-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Ненад Томе Арсов т.п., ул. „Мирче Ацев" бр. бр. 5, 
Св. Николе. 

Основач: Ненад Арсов од Св. Николе. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 

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

Овластен потписник: Ненад Арсов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 320/98. (8481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. 0pv регистарска^влошка брј*О2002Ш-
3-Q3-000, го зацнша џ® трБОВркио^ регистар^^ 
то на Друштвото за производство, градежништво, 
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трговија и услуги „KBHfiC КОМПАНИ" извоз-увоз, 
Агил и други д.о.о. ул. „Димитар Влахов44 бб, Велес. 

Дејности: 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 
011232, 011291, 011292, 011299, 011313, 011314, 011315, 
011316, 011390, 011527, 011730, 011941, 012201, 012202, 
012203, 012321, 012322, 012421, 012429, 012511, 012512, 
012513, 012514, 012515, 012516, 012521, 012523, 012524, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 
012623, 012624, 012691, 012699, 013099, 013121, 013122, 
013400, 013901, 013903, 013909, 020110, 020140, 020201, 
020202, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
0(70125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, Q70227, 
070229, 010230, 070240, 070250, 070260, 000111, 080112, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 
110403, 110404, 110620, 110909, откуп и продажба на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, 
шумски плодови, водоземци, печурки, недвижности, 
маторим возила и ел. 

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

Лице овластено за застапување е Тариќ Рагип, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 849/ 
98. (8559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 926/98, на регистарска влошка бр. 02002161?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец-поединец Киоск „ТАЊА", Цветкоска Димче 
Татјана тп ул. „Благој Ѓорев" бр. 159/11, Велес. 

Дејности: 070129, 070114. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за CBOja сметка, а за 
своите обврски одговара лично, со целиот свој имот. 

Цветковска Татјана, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 926/ 

98. (8561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трепбр. 889/98, на регистарска влошка бр. 02002121?-
64)1-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец т.п. Колонијал „МИШО-
ПРОМ" т.п. Мишо Драгољуб Радониќ, бул. „Јане 
Сатански44 бр. 65, Скопје. 

Дејности: 070114. 
Управител е Мишо Радонич од Скопје, ул. „11 Ок-

томври44 бр. 2/5-15. 
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. 889/ 
(8562) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трегбр. 749/98, на регистарска влошка бр. 02002083?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот 
поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот соо-
браќај „ТП" Јован Савов Трајановски „ИГОРПРЕ-
ВОЗ", Чучер Сандево, е. Побожје. 

Трговецот поединец е упишан со Пријава од 
24.3.1998 год., а основач е Јован Трајановски. 

Дејности: 060501, 060502. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

до одовине нтссшоја садета а̂  за обврските етореw 
#р ̂ |равииот лромет со третилица трговецотпоединец 
одговара лично со целиот свој имот. 

Бр. 29-Стр. 1693 

Управител на трговецот поединец* е Јован, Савов 
Трајановски. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 749/ 
98. (8563) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 774/98, на регистарска влошка бр. 02002069?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Приватната здравствена организација станато* 
лошка ординација „ПРО-ДЕНТ'4 др. Бесани д.о,о.е.л. 
ул. „Народен Фронт" бр. 5-2/20, Скопје. 

Дејности: 130140. 
Основач е Петровски Веселин, ул. „Игманска" бр. 

123, Велес. 
Веселин Петровски, управител со неограничени 

овластувања. 
Во правниот промет со трети лица друштвото Иста-

пува во свое име и за ceoja сметка, а За обврските 
сторени во правниот промет сб трети друштва* одгова-
ра со сиот свој имот. , ' . . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tpfch 774/ 
98. (8564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бо. 190/98, на регистарска влошка бр. 02002141?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец Фадил Адем Рамадан „ФА-
ДИЛ КОМЕРЦ" ТП за трговија на мапо со мешовита 
стока, е. Моране, Скопје. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114,076129: 
Во правниот промет со трети лица уцра№тќлрт<Фа* 

дил Рамадан истапува во свое име и1 за своја сметка, а 
за обврските одговара со целиот свој имот; < 

Фадил Рамадан, управител без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 190/ 

98. • (8570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 508/98, на регистарска влошка бр. 02002108?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштвото за трговија на големо и4 мало, прои-
зводство и услуги „МЕККА-М44, Фати^а д.о.о.е.л. 
увоз-извоз ул. „527" 13/4, Колонија Идризово). 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070U2, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140', 070150, 
013041, 013042, 013050, 050302, 060501, 060303, 060602, 
080112, 080114, 080119, 080121, 080122; 080129, 080190, . 
080201, 080202, 110109, 110301, 110303, ЦО301> 110309, 
110909,070310,070320. . , ' 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за своите обв-
рски во правниот промет одговара со целиот, свој 
имот. 

За застапување и прсдставување на Друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет, овластено е ли-
цето Изсрискп Фатима, управител, без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Ocortje, Трег. бр. 508/ 
98. (8571)' 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје П - Скопје објавува деќа со' 

решението Ст.бр. 1196/96 од 20.V.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник* 
Претпријатие ча промет, услуги и производство "Пре-
спа комерц" увоз-извоз Д О О Скопје, ул."3-та Макр-
;цон£ка Ударна бригада",бб и ^брдј ,на адро' шетчф 
40100-601-199-883. 
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По правосилноста на ова р е ш е н и е , с т е ч а ј н и о т долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1423/97 од 22.IV.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ "ББС" 
од Скопје,ул."Горче Петров" бр.9-а. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Драги Трпевски од 
Скопје,ул."Христо Чернопеев" бр. 1-А,телефон 217-
133. 

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 
докажи. Се задолжуваат должниците да ги намират 
дош овите према стечајниот должник беч одлагање. 

Рочиште *а испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.VII.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (11430) 

Основниот суд Скопје I - С копје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1270 97 од 15.VI. 1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот - Прет-
пријатие ча трговија на големо и мало "Бане Комерц", 
уп."Никола Парапунов" бр. 3-а со жиро сметка 40120-
601-59236 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11467) 

Основниот суд во Прилеп ја заклучи стечајната по-
стапка со решение Ст.бр.83 '96 од 16.Ш.1998 година 
прем«! должникот МИЗ "Дуга"-Г1рилеп, а отворена со 
решението Ст.бр. 83 96 од 28.Х.1996 i один«!. 

Према должникот ОП "Прилеп промет" - Прилеп е 
заклучена стечајната постапка со решението Ст.бр. 
967 94 од 1 .IV. 1996 1одина на Окружниот стопански 
суд во Битола, а бина отворена со решението Ст.бр. 
967 94 од 27.XLIJ994 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (11486) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
137 96 од 15.1.1998 година го одобри склученото при-
силно порамнување помеѓу должникот "11 -ти Октом-
ври I урофуд" - Прилеп и неговите доверители, на 
начин што утврдените побарувања на доверителите ќе-
се исплатат 60°« во рок од 2 години од денот на пра-
восилноста иа решението. 

Решението е правосилно на ден 26.11.1998 година. 
Од Основниот суд во Прилеп. (11487) 

Основниот суд Скопје И - С копје објавува дека со 
решението ( т.бр.2187-97 од 29.IV 1998 i один« е от-
ворен.! стечајна постапка над должникот ПИТУ 
"Жанет" од С копје,ул."Горѓи Cvi аре" бр.8 И-24. 

3d стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е'одреден Стојан Марковски 
од С копје,ул."Горче Петров" бр.З 38,телефон 316-794 

Се повикуваат доверителите па стечајниот должник 
да ги пријават своите побаруван,«! во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,05 часот, во 
барака бр. 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. \ 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 953/97 од 10.VI.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот "Југодрво-
Комерц" ДОО - Скопје, ул."Градски трговски центар 
и жиро сметка 40100-601-109580. ' 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 124/98 од 3.VI.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја-
тие за производство и услуги "Цикада Комерц" ДОО -

.Скопје, ул."Иво Рибар Лола" бр. 210 и жиро сметка 
40120-601-385410. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11137) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 286/98 од 3.VI. 1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за производство "Сиба - Трејд" увоз извоз ДОО -
Скопје,бул."Црвена Армија"бр.8 и жиро сметка,40120-
601-254649. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11139) 

Основниот суд Скопје П - СКОПЈС, објавува дека со 
решението Ст.бр. 213/97 од 21.IV.1998 година се 
заклучува стечајната постапка над Претпријатието за 
промет на големо и мало, експорт-импорт "Искра-
FM" од Арачиново, б.б. - Скопје, со жиро сметка 
4()100-601т79456. 

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

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11518) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје П - СкопЈе објавува дека со 

решението Л.бр. 96/98 од 18.V.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Трговско по-
средничко претпријатие "КИС" д.о.о. - СкопЈе, ул. 
"Јанко Мишиќ" бр. 53, со жиро сметка бр. 40100-601-
1 11619. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје D - Скопје. (11140) 
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Основниот суд Скопје П - С копје објавува дека со 
решението Л.бр. 152/98 од 11.VI. 1998 година е заклу-
чена ликвидационата,постапка над Претпријатието за 
трговија на големо и мало "Мелиса" д.о.о. - Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 114'2-7, со жиро сметка бр. 
40100-601-172155. 

Но правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје 1 - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - С копје. (11141) 

Основниот суд Скопје I - С копје објавува дека со 
решението Л.бр. 122 98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над "Пал и град" 
Претпријатие за производство, трговија и yciiyin на 
големо и мало ЦО од Скопје,уп:"Днжонскн" бр 9 27 со 
жиро сметка 40100-601-182884. 

За ликвидационен управник се определува Рајко 
Ковачевиќ, од Скопје, ул."Џумајска" бр 34, телефон 
258-455. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побаруван,а 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 16.VD.1998 година, во 8,45 часот во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (И 524) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.430181, издаден од УВР - Скопје на име 

Алити Исмаил, ул. "Бутелска 13" бр.36,Скопје. (11383) 
Пасош бр.933818, издаден од УВР - Куманово на име 

Ангеловски Станиша, е. Орашац,Куманово. (11384) 
Пасош бр.757100, издаден од УВР - Куманово на име 

Незири Африм,Куманово. (11385) 
Пасош бр.0069662,издаден од УВР - Гостивар на име 

Беким Саити, ул. "18 Ноември" бб,Гостивар. (11388) 
Пасош бр.256946'94,издаден од УВР - Велес на име 

Јованов Киро Горан, ул."Славјанска" бр.24,Ве лес. 
Пасош бр. 1066994/97, издаден од УВР - ( копје на 

име Петрушевски Христо, ул."К. Фетах" бр.Ѕ1,( копје. 
Решение бр. 18-3241 за престави и штво на странски 

лица, издадено од Министерство за надворешни 
работи на Република Македонија на име "Мак-Бетон -
11реставништво - Скопје",Скопје. (11386) 

Пасош бр.09-18418'96, издаден од ОВР - Hei отпио на 
име Георгиев Сашо, ул."Даме Груев" бр. 104,Неготино. 

Пасош бр.0230580 на име Шерифи Флорки, е. Врап-
чиште, Гости вар. (11491) 

Пасош бр.0755046, издаден од УВР - Прилеп на име' 
Махмудоски Сула, е. Лажани,Нрилеп. (11492) 

Пасош бр.0549017, издаден од УВР - Прилеп на име 
Мресианоски Трајан, е. Пашино Рувци,При леи 

Пасош бр. 0581190 на име Ана Донева,Битола. 
Пасош бр.0777423 на име Ристова Славка, ул. "Пи-

ринска"бр 27,Радовиш. \ (11498) 
Пасош бр.0256738 94,издаден од УВР - Велес на име 

Бошковски Стојан, ул. 11 Октомврибр.2 ЦВслдс. , 
Пасош бр.434297,издаден од УВР - ('копје, »и нис 

Денковски Тони, ул. "Жегљане" бр.24-а,Скопје 
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Пасош бр. 160150, издаден од УВР - Скопје на име" 
Скендер Рушан,-е Шишево,Скопје. ч (11508) 

Пасош бр.909909, и з д а де н од УВР - Скоггје на име Да-
ути Гние, ул. "P. Бурџевиќ" бр.79,Скопје. (11509) 

Пасош бр 0552149/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Димитровим Стефан, ул. "В. Наумческп" бр. 7, 
(копје. (11511) 

Пасош 6p.0S7744.V9,издаден од УВР - Делчево на име 
Ивановски Горан, е. Драмче,Делчево. (11513) 

Пасош бр. 134226/93, издаден од УВР - Куманово на 
име Зибери Сабри, е. Опае,Куманово. (11514) 

Пасош бр.086696 93,издаден од УВР - Тетово на име 
Камбери Џевдет, е. Пирок,Тетово. - (11520) 

Пасош бр.748187 95, издаден од УВР - ( копје на име 
Усеин Неџиповски,ул. "С Кавракиров" бр. 10 а,Скопје. 

Пасош бр. 931200 96, издаден од УВР - Скопје на име 
Саша Митровиќ, ул."С. Ковачевуќ" бр. 11 '2-36,Скопје. 

Пасош бр. 0814943/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Рамадан Али, ул. "С. Стефкова" бр.8 б,('копје. 

Пасош бр.0905745, издаден од УВР - Скопје на име 
Петре Здравески,ул."Рузвелтова",бр.34/3-17,Скопје. 

Пасош бр.823198'96, издаден од УВР - Тетово на име 
Зоран Жежов, ул. "И. Цанкар" бр.42-а,Скопје. (11540) 

Пасош бр. 1078005 98,издаден од УВР - ( к о и ќ на име 
Мусли Османи, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 123,Скопје. 

Пасош бр. 329090'94,издаден од УВР - Скопје на име 
СТОЈКОВСКИ ИВО, ул."Белградска" бр. 6 а,Скопје. 

Пасош бр. 0683663/95, издаден од УВР - ("копје на 
име Димитар Боцевски, ул. "В. Комаров" бр.20 33, 
Скопје. (11546) 

Пасош бр.0358143, издаден од УВР - (копје на име 
Угриновски Златко, бул. "Ј. Сандански" бр.83/2-11, 
Скопје. (11559) 

Пасош бр. 1040687/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Исмаил и Авни, е. Огњанци,Скопје. (11560) 

Пасош бр.0606425/95, издаден од УВР - Скопје на 
* име Јаневски Маријан ул. М. Тито бр. 129, с.Петровец, 

(копје . (11561) 
Пасош бр.0725509/95, издаден од УВР - Скопје на 

име Корабовска Ната,ул."М.Тито"бр. 129, ^Петровец, 
(копје . ' (11562) 

Пасош бр.286434/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Загорка Ивановска, ул."Карпошово Востание" 8/2-7, 
Скопје. (11569) 

Пасош бр.0433911/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Си пековиќ Милена, ул. "Црногорска" бр.57-6, 
Скопје. , (11573) 

Пасош бр.0837982/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Мехмеди Фатмир, е. Кондово,Скопје. (11574) 

Пасош бр.0159368/93, издаден од УВР - Скопје на 
им£ Бајрами Насер, е. Кондово,Скопје. (11576) 

Пасош бр. 254912/94, издаден од УВР - Велес на име 
Слободанка Димова, ул. "Благој Ѓорев" бр.87/3-И, 
Велес. ' (11578) 

Пасош бр.013668., издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаил Крифца, ул. "Ѓ. Попристов" бр.6/7-9,Скопје. 

Пасош бр.423173/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Илиевски Виктор, ул."Октомвриска револуција" 
бр. 1 1-15,Куманово. . (11580) 

Пасош бр. 1049794/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Малиќевиќ Бајрам, бул. "Макед. Кос. Бригада" 
бр.З,'46, Скопје. § (11584) 

'Пасош бр.909794/%, и з д а д е н ^ У ВЃ - tfcttrtje н*Љмс 
Калчовски Дејан, ул. "P. Хаџи и анзова" бр :84,Скопје.' 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Пасош бр.326496/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаил Беќир, ул."В. Чакаларов" бр.28,Скопје. (11588) 

Пасош бр.001055/92, издаден од УВР - Куманово на 
име Фејзуловски Реџаиљ, ул. "Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 53, Ку-
маново. (11592) 

Пасош бр. 187282, издаден од ОВР - Струга на име 
Љена Газимент, с. Радолишта,Струга. (11594) 

Пасош бр.08447109, издаден од ОВР - Делчево на 
име Андоновски Орце, ул."В.Јоциќ"бр.7,Делчево. 

Пасош бр. 7356/92, издаден од УВР - Тетово на име 
Исени Неџади, с. Орашје,Тетово. (11602) 

Пасош бр.ОЗ 16270, издаден од ОВР - Виница на име 
Митевски Виктор, е. Градец,Виница. (11611) 

Чековите од бр.161075 до 161078,161080,161081 и 
161082 од тековна сметка бр.И7242-28,издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Марковиќ Вла-
димир,Скопје. (11614) 

Пасош бр.0454575 на име Делевски Ристо, е Миравци 
Гевгелија. (11615) 

Пасош бр.0114415/93, издаден од ОВР - Виница на 
име Трифунова Здравка, е. Блатец,Виница. ; (11616') 

Пасош бр.0944619/97,издаден од ОВР - Делчево на 
име Десподов Игорчо, с. Габр ово Делчево. (11625) 

Пасош бр.0847052/96, издаден од ОВР - Делчево на 
име Маневска Билјана, е. Лукавици Делчево. (11626) 

Пасош бр.281294/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Мариос Масторидис, ул."Детелин Војвода" бр.9-а, 
Скопје. (11631) 

Пасош бр.010198/92 на име Демоски Сервет, с. Рос-
ту ше,Гостивар. (11634) 

Пасош бр.090237 на име Мемеди Фесал, е. Форино, 
Гостивар. (11635), 

Пасош бр.0049362 на име Димуше Љупка, ул. "В. Ка-
рангелески" бр.3-4/49,Битола. (11636) 

Пасош бр706529/95, издаден од УВР - Gconje на име 
Олгица Митровиќ, ул. "Владимир Комаров"бр.36/4-4, 
Скопје. (11638) 

Пасош бр.353284/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ангел Антонов, ул. "Коперникова" бр.19/1-16,Скопје. 

Пасош бр.353659/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Антонова Елена, ул."Коперникова" бр. 19/1-16,Скопје. 

Пасош бр.0868903 на име Христовска Мирјана, нас. 
Карпош бр.5-1/5,Битола. (11641) 

Пасош бр.1080403 на име Манаковски Александар, 
ул."Н.Херои" бр. 8,Битола. (11643) 

Пасош бр.045716 на име Шаќири Хасан, е. Градец, 
Гостивар. (11648) 

Пасош бр.0049960,издаден од ОВР - Демир Хисар на 
име Џаферовски Мевљуд, с. Обнедник, Демир Хисар. 

Пасош бр.0481363/94, издаден од УВР - Скоп]е на 
име Исени Кадри, ул. "Козле 6" бр.10,Скоп!е. (11650) 

Пасош бр.364354 на име Митрески Гоце, ул. 
"Момчило Јорданоски"бр. 15,Охрид. (11652) 

Пасош бр 0242948/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Лукман Зендељи, ул."К.Фетак"бр.21,Куманово. 

Пасош бр.470935 на име Беделовски Благојче,ул. 
"Ж. Ј.Шпанац" бр. 162,Битола. (11654) 

Пасош бр. 101743 3/97,из даден од УВР- Скоп]е на име 
Ѓорѓиевска Убавка,ул."Домазетовска*^ 10, Скоп]е. 

Пасош бр.0500601,издаден од УВР - Прилеп на име 
Асаноски Сејдо, ул."Велешка"бр.20,Прилеп. (11656) 
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Пасош бр.664461/95, издаден од УВР - Охрид на име" 
Томовски Љупчо, ул.'Таличица" бр. 18-в,Охрид. 

Пасош бр.1043911 на име Ибраими Менсур,Дебар. 
Пасош бр.0441656 на име Селмановски Вејсел,Дебар. 
Пасош бр.0366205 на име Карузи Раман,Дебару 11661) 
Пасош бр.083860 на име Каја Арбен,Дебар. (11662) 
Пасош бр.815479/95,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Бошко Стефановиќ,ул."Т. Хаџи]анев"бр.5/1-32,Скопје. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ИНЕКС 
»Дрим" АД Струга 

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 20.05.1998 го-' 
дина донесе Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за трансформација на претпријатието со-
гласно Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претор '̂атието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бр. 
51 - Струга во време од 8 до 14 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
949. Закон за Научно-културнвгге средби „Де-

сет дена Крушевска Република" 1681 
950. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за превоз во патниот сообраќај . . . . 1681 
951. Одлука за избор на судија на Основниот 

суд Скопје I-Скопје 1686 
952. Одлука за разрешување од фуикодата су-

дија на Основниот суд - Кичево 1686 
953. Одлука за избор на членови на Управниот 

одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита - Кочани.. . 1686 

954. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
- Здравствен дом - Свети Николе 1686 

955. Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за изготвување предлог за 
именување декан на факултетот затурите 
и угостителство--Охрид 1686 

956. Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за изготвување и донесување 
Просторен план на Република Македонија. 1687 

957. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 1998 го-
дина 1687 

958. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1688 

959. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1688 

960. Програма за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 1998 
година 1689 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
» 
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