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373. 
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 ИЗМЕНУ 

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТУТУНОТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за тутунот, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 18 март 1998 година. 

Број 07-1071/1 
18 март 1998 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, с.р« 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

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

НОТ ЗА ТУТУНОТ 
Член 1 

Во Законот за тутунот („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 69/96) по член 10 се додава нов 
член „10-а", кој гласи: 

„Член 10-а 
Производителот пред да склучи договор за откуп е 

должен да го пријави производството на тутун од произ-
водната година во подрачната единица на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
според местото на живеење. 

Подрачната единица на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство на еден член од 
семејството - производител на тутун му издава заверен 
картон за сите катастарски парцели на кои ќе произве-
дува тутун без оглед каде се наоѓаат катастарските пар-
цели. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство го пропишува образецот и содржината на кар-
тонот." 

Член 2 
Во член 15 на крајот на став 1 по зборот „тутун" се 

става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
б р И Ш а Т - Член 3 

Членот 16 се менува и гласи: 
„Одобрение за вршење откуп и обработка може да 

добие откупувач ако ги исполнува следниве услови: 
- да располага со потребни и соодветни простории за 

квалитетно сместување, чување и обработка на суро-
виот тутун во лист; 

- да располага со простории за откуп; 

- да има вработено најмалку едно стручно лице со 
високо и едно стручно лице со средно соодветно обра-
зование за производство, откуп, процена^ и обработка 
на тутун и за примена на интегрални агротехнички 
мерки; 

- да има мислење од надлежна институција за бони-
тет за обезбеден потребен износ на финансиски сред-
ства (сопствени или банкарски), за авансирање и за 
откуп на планирани количества суров тутун во лист од 
реколтата на тековната година; 

- да обезбеди финансиски средства за набавка на 
семе, заштита на расадот од болести согласно со плани-
раните количини за откуп на суров тутун во лист; 

- да има обезбедено инструменти (технички сред-
ства) за утврдување на влагата и песокот во тутунот, 
кои ќе се користат при откупот на суровиот тутун во 
лист; 

- да ги исполнил договорните обврски со производи-
телите за откупениотлутун во претходната година, ако 
вршел откуп во претходната година и 

- да приложи доказ за обезбеден семенски материјал 
од регистриран производител на семе. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе донесе поблизок пропис за големината на 
просторот за квалитетно сместување, чување и обра-
ботка на тутунот од став 1 алинеја 1 на овој член, за 
опременоста на просториите за откуп, како и за по-
требните инструменти за утврдување на влагата^ песо-
кот во тутунот од став 1 алинеја 5 на овој член. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, одобрението од член 15 став 1 на овој закон 
може да го одземе, ако откупувачот престане да ги 
исполнува условите предвидени од став 1 на овој член и 
ако откупува тутун без да има склучено договор, отку-
пува тутун од производители кои немаат картон за про-
изводство на тутун, откупува тутун надвор од простори-
ите за откуп, односно откупува тутун од производител 
кој има склучено договор со друг откупувач." 

Член 4 
Во член 29 став 2 по зборот „откупувачи" се дода-

ваат зборовите: „за нега количина за која веќе е склу-
чен договор". 

Член 5 
• По член 30 се додава нов член „30-а" КОЈ гласи: 

„ Член 30-а 
Откупувачот не смее да склучува договори за коли-

чини на тутун за кои производителот има склучено до-
говор со друг откупувач и нема заверен картон. 

Секој откупувач во картонот на производителот го 
впишува и заверува со печат бројот на договорот и 
договорената количина. 

Со производителот кој ќе нема заверен картон од 
подрачната единица на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство не може да се склучи 
договор." 

Член 6 
Член 44 се менува и гласи: 
„Со парична казна од ШГ.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок ] 
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1. Откупува тутун од производители кои немаат кар-
тон (член 10-а); i 

2. Откупува, односно обработува тутун без да е ре-
гистрирано за вршење дејност, откуп и обработка и без 
да има одобрение (член 15 став 2); 

3. Откупува тутун без да истакне примероци (мо-
стри) на тутун и без да бидат верифицирани од над-
лежна комисија (ФЈен 19); 

4. Откупува тутун во откупни пунктови кои не 
исполнуваат услови (член 16 став 3); 

5. Откупува тутун со проценувачи на тутун кои не-
маат лиценца (член 20 став 1); 

6. Врши обработка на суров тутун во лист спротивно 
на постапката и начинот пропишан со стандардите на 
Република Македонија (член 26); 

7. Извезува ^ферментиран тутун (член 28). 
8. Склучува договор за количини на тутун за кои 

производителот има склучено договор со друг откупу-
вач или склучува договор со производител кој нема 
заверен картон од подрачната единица на Министер-
ството за земјоделство, Шумарство и водостопанство 
(член 30-а ставови 1 и 3); 

9. Во картонот на производителот не го впишува и 
заверува бројот на договорот и договорените количини 
(член 30-а став 2) и 

10. Откупува тутун со пониска цена од договорената 
(член 32). 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на 
правното лице ќе му се изрече заштитеа мерка одзе-
мање на тутунот. 

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во правното лице. 

Покрај паричната казна од став 3 на овој член ќе се 
изрече и заштитна мерка забрана на одговорното лице 
да врши одговорни должности за време од шест месеци 
до пет години." 

Член 7 
Во член 45 став 1 зборовите: „од пет до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 
250.000 денари". 

Во став 2 зборовите: „од една до три плати" се заме-
нуваат со зборовите: „од 30.000 до 50.000 денари". 

Член 8 
Во член 46 став 1 зборовите: „од една десетина до 

една половина плати" се заменуваат со зборовите: „од 
20.000 до 50.000 денари". 

Во став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1. Не употребува семе од типови, односно сорти 

предвидени^ тој регион, односно реон односно не на-
бавил семаод регистриран производител (член 9);" 

По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2. Произведува тутун без да го пријави во подрач-

ната единица на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и нема картон (член 10-а 
ставови 1 и 2)." 

Точките 2, 3, 4 и 5 стануваат точки 3, 4, 5 и 6. 
Во став 2 по зборовите: „од став 1 точка 1" се дода-

ваат зборовите: „и 2". 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

374. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 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 18 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД - ПРИ-

ЛЕП 

1. М-р Кирил Цветаноски, се разрешува од функци-
јата претседател и судија на Основниот суд - Прилеп. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонка". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1094/1 

18 март 1998 година 
Скопје 

375. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

Врз основа на член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија" број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определување на бројот 
на судиите во основните судови („Службен весник на 
Република Македонија" број 6/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР МА СУДИИ НА ОС-

НОВНИТЕ СУДОВИ 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
1) еден судада во Основниот суд во Гевгелија, и 
2) еден судија во Основниот суд Скопје II - Скопје. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со Законот за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден 
испит, кој ужива углед за вршење на правни работи по 
полагањето на правосудниот испит над пет години), 
пријавите со потребните документи да ги поднесат до 
Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија" и во весникот „Нова Македонија". 

СОБРАНИЕ Н А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1070/1 

18 март 1998 година 
Скопје 

376. 

Претседател 
ма Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Мешковски, с.р. 

Врз основа на член 68 став 2, а во врска со член 76 
став 1 од Уставот на Република Македонија, Собрани-
ето на Република Македонија, ма седницата одржана на 
18 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГЛАВ-
НИОТ ПРОЕКТ ЗА ЕНТЕРИЕР И АДАПТАЦИЈА 
НА САЛИТЕ I, III И IV ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на реализа-

ција на Главниот проект за ентериер и адаптација на 
салите I, III и IV во Собранието на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Главен проект). 



27 март 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 811 

Член 2 
За реализација на Главниот проект се формира Ко-

мисија. 
Комисијата има задача да ја спроведе постапката за 

прибирање на понуди по пат на јавен повик и нивна 
обработка, како и да изврши избор на најповолен пону-
дувач. 

Член 3 
Комисијата се состои од претседател и шестмина 

членови. 
За претседател се определува Љубомир Чавков-

ски. 

За членови се определуваат: 
Мевљан Тахири, 
Илија Годевски, 
Аце Коцевски, 
Зекир Кадриу, 
Мирко Трипуновски и 
Звонко Каров. 

Член 4 
Средствата потребни за извршување на работите од 

член 1 на оваа одлука, се обезбедени во Буџетот на 
Република Македонија за 1998 година во износ од 
120.000.000 денари. 

Член 5 
Стручните и административно-техничките работи за 

потребите на Комисијата, ќе ги врши Службата на Со-
бранието на Република Македонија. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1078/1 
18 март 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1079/1 
18 март 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

378. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - МАКЕДОНСКИ БРОД 

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

Душан Србиновски, раководител на ЕМО - Охрид, 
Енвер Сантовски, секретар на Советот на општина 

Пласница, 
Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија и 
Милан Трпески, правник, вработен во ф-ка за ме-

тални производи „Сувенир" - Самоков. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор им престанува мандатот на досегашните членови. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07 - 1080/1 
18 март 1998 година 

Скопје 

377. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом „Скопје" - Скопје, 
се избираат: 

д-р Славе Наумовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Скендер Бајрами, сопственик на приватна ордина-
ција „Линда", 

Ангеле Трајковски, приватен стопанственик - ТДА 
„Трејд" и 

Љубомир Чадиевски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

2 Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор нм престанува мандатот на досегашните членови. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

379. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија", 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ДЕМИР ХИСАР" - ДЕ-

МИР ХИСАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавнава здрав-
ствена организација Здравствен дом „Демир Хисар" -
Демир Хисар, се избираат* 

Љупчо Блажевски, приватен стопанственик - Демир 
Хисар, 

д-р Стево Пармаковски, интери ист во Медицински 
центар - Битола, 

Цветко Кумановски, Подрачна единица на Мини-
стерството за финансии - Демир Хисар и 

д-р Виктор Јанковски, специјалист уролог во Меди-
цинскиот центар - Битола. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07 -1081/1 
18 март 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тето Пешовска, е.p. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07 -1082/1 
18 март 1998 година 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тнт© Пешовски, с.р. 

Алит Хајдари, советник на градоначалникот на 
општина Центар. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-* 
љето, а ќе се објави во „Службен Бесних на Република 
Македонка". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

з ѕ о * 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонца, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ - ДЕ-

МИР ХИСАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Болница за душевни болести - Де-
мир Хисар, се избираат: 

прим. д-р Георги Г. Чадиевски, директор на психија-
трија клиника - Скопје, 

Вера Божиновска, професор во Вишата медицинска 
школа во Битола, 

Киро Мамковски, директор на ПО „Фросина" -
Демир Хисар и 

Јовче Силјановски, раководител на Печатницата 
„Гоце Делчев" - Скопје, Подрачна единица Демир Хи-
сар. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Број 07-1083/1 
18 март 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
ТИТО ПеНКОВСЅИ, с.р. 

382. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

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

ДИЈА И ТРАУМАТОЛОГВДА - ОХРИД 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Специјална болница за ортопедија 
и трауматологија - Охрид, се избираат: 

д-р Диел Аголи, хирург во ЈЗО Медицински центар 
- Охрид, 

Димитрија Вревезовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

д-р Сашо Василевски, доктор во ЈЗО Медицински 
центар - Охрид. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седмицата одржана на 18 март 
1998 издаваа, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР МА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР МА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
Ц И Ј А ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „ЖЕЛЕЗАРА" -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена оргагазација Здравствена станица „Железара" -
Скопје, се избираат: 

Илија Годевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Ратка Куљан - Зографска, пратеник во Собранието 
на Република Македошја, 

Број 07-1084/1 
18 март 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Потковаш, с.р. 

3&3» 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МЕДМДМНСКИ ЦЕНТАР „БОРИС КАНЧЕ-

СКИ" - ГОСТИВАР 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар „Борис Канче-
ски" - Гостивар, се избираат: 

Сергение Гегоски, дипл. економист, директор на 
АД за осигурување и реосигурување „Македонија" -
Филијала Гостивар, 

Ајати Вајница, приватен стопанственик од Гости 
вар, 
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Јован Спасеновски, директор на „Мермери" - Гости-вар и 
Џелил Тахири, дипл. економист, началник во Ца-

ринска управа на Република Македонија. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор им престанува мандатот на досегашните членови. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1085/1 Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

384. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „КАВАДАРЦИ" -

КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар „Кавадарци" -
Кавадарци, се избираат: 

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Марика Иванова, технолог во Претпријатието „Ју-
готекст" - Кавадарци, 

Диме Каровски, директор на ХЕ „Тиквеш" - Кава-
дарци и 

Стојче Стојанов, професор во Гимназијата „Добри 
Даскалов" - Кавадарци. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор им престанува мандатот на досегашните членови. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1086/1 ^ ^ Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

385. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ВЕЛЕС 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Велес, се 
избираат: 
' Благој Галев, ген. директор на А.Д. „Ветекс" - Ве-

лес, 

Зоран Мирсинов, ген. директор на А.Д. „Маслодај 
на" - Велес, 

Кире Атанасов, ген. директор на А Д. „Поларних 4 

Велес и 
Милчо Трајков, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор им престанува мандатот на досегашните членови. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1096/1 Претседател*" 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Таго Петковиш, с»р. 

386. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собраниено ма Репу-
блика Македонија, на седница га одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

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

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Виница, се изби-
раат: 

Лазо Анакиев, дипл. правник директор на Шум-
ското стопанство „Плачковица" - Виница, 

Царка Парцанска, секретар ма УСО „ВанчоЈЦр&е" -
Виница, 

Јордан Стоилов, дипл. економист директор на Упра 
вата за јавни приходи - Одделение Виница и 

Бранко Спасов, дипломиран правник од Виница. 
2. Со изборот на новите членови на Управниот од-

бор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом - Виница на досегашните членови им престанува 
мандатот. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник ма Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1087/1 Претседател 

18 март 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Тито Петхолшш, с.р. 
387. — — 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 ~ Пречистен текст), Собранието ма Репу 
блика Македонија, на седмицата одржана на 18 мар!1 

1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МАКСИЛОФАЦИ Ј АЛ И А ХИРУРГИЈА -

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав 
ствена организација Ма кси ло фа] (иј алиа хирургија 
Скопје, се избираат: 

д-р Владимир Димов, директор на Дагестана хи-
рургија при Клиничкиот центар - Скопје, 
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д-р Александар Крстевски, анестезиолог во Клини-
ката за уво, нос и грло при Клиничкиот центар -
Скопје, 

Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Никола Г.Поповски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

2. Со изборот на новите членови на Управниот од-
бор на Јавната здравствена организација Максилофаци-
јална хирургија - Скопје на досегашните членови им 
престанува мандатот. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1088/1 Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

388. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18 март 
1998 година, донесе 

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

СТВЕН ДОМ - РЕСЕН 

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом - Ресен („Службен весник на Република Македони-
ја" број 9/98) во точката 1 наместо „Насип Беќири, со-
ветник на градоначалникот на Ресен" треба да стои 
„Музафер Мурати, дипл.економист вработен во Ј.К.П. 
„Пролетер" - Ресен". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1089/1 ^ ^ Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

389. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на СРМ" број 40/87 и 36/89) 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „11 Октомври", 
поради истек на времето за кое се именувани: 

а) претседателот 
д-р Славчо Бахчеванџиев 
б) членовите: 
д-р Ариф Аго, 
Видое Видически, 

Раим Ганиу, 
Љупчо Константинов, 
Светозар Јаневски, 
Јорго Ќука, 
д-р Владимир Кандиран, 
д-р Слободан Мицковиќ, 
д-р Владимир Серафимов«®, 
д-р Кирил Темков, 
Благоја Стојкоски и 
Александар Цицимов. 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на наградата „11 Октомври", се именуваат: 
а) за претседател 
д-р Славчо Бахчеванџиев, професор во пензија 
б) за членови: 
Видое Видически, писател од Охрид, 
Дрита Карахасан, главен и одговорен уредник на 

весникот „Бирлик" - Скопје, 
Љупчо Константинов, музички уредник во Македон-

ската телевизија, 
акад. Ристо Лозановски, во пензија, 
д-р Миодраг Мицајков, професор на Правниот фа-

култет во Скопје, 
Димитар Димитровски, архитект од Битола, 
Џеладин Мурати, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
д-р Агим Пољоска, доцент на Филолошкиот факул-

тет во Скопје, 
Александар Симески, директор на А.Д. „Жито 

Лукс" - Скопје, 
Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонка, 
д-р Кирил Темков, професор на Филозофскиот фа-

култет - Скопје и 
Александар Цицимов, директор на Заводот за заш-

тита на спомениците на културата, природните ретко-
сти и Музеј-Струмица. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1090/1 ^ ^ Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

390. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 30/91 и 14/95), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -

СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Ре-
публиката во Советот на Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје, поради истек на времето за кое се 
именувани: 

д-р Душко Ачовски, 
Владимир Тевдовски и 
Станимир Алековски. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Природно-математичкиот факултет во Скопје, се име-
нуваат: 
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Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Владимир Соколовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1091/1 Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

СкопЈе Македонија, 
Тито Петковски, с.р 

391. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број^16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ПРИ ВИШАТА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА ВО БИТОЛА 
1. Се разрешуваат сегашните претставници на Репу-

бликата во Собирот на работните луѓе при Вишата 
медицинска школа ќб Битола, поради истек на времето 
за кое се именуван^: 

Наум Силјановски, 
Димитар Чипуровскш и 
Александар Стерјовски. 
2 За претставници на Републиката во Собирот на 

работниците при Вишата медицинска школ? во Битола, 
се именуваат: 

Никола Ацевски, асистент на Техничкиот факултет 
во Битола, 

Благој Стефановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија 

3 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

: Број 07-1092/1 ^ ^ Претседател ^ 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, Тито Петковски, с.р. 
392. ~ — 

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ" 6poj 16/85 , 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 40/91 и 14/95), Собраниетр 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
март 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА! ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИШАТА МЕДИ-

ЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 
1 За членови на Посебната комисија за изготвување 

на предлог за именување директор на Вишата медицин-
ска школа во Битола, се именуваат: 

а * " 

д-р Снежана Михајловом, началник во Медицин-
скиот центар - Битола и 

д-р Никола Костурски, доктор во Медицинскиот 
центар - Битола. , , ( 

2. Оваа .одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

С О Б Р А Н ^ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број (ЛфЗ/1 „ л Претседател 
18 март 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје ^ Македонија, Тито Петковски, с.р. 

393. 
Врз основава 24 од Законот за трговија, 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весничка,РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 

1. Цените на електричната енергија формирани и 
применети 'по постојните тарифни ставови во пони-
ските сезонски ставов5, fee определуваат како највисоки 
цени. V 

Претпријатијата и другите правни лица што вршат 
производство; пренос и дистрибуција на електрична 
енергија, цените од став 1 на оваа точка ќе ги примену-
ваат од 1 април 1998 година.^, 

2. Оваа одлука влегува вѓ сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-824/1 
23 март 1998 година _ _ 

Скопје-* Претседател на Владата 
на Република Македонија 
Бранко Црвенковски, с.р. 

394. 
Врз основа на член 29, став 2 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник нд СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/24) Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16 март 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 

Член 1* 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиски услови, кри-

териуми, висината, начинот и постапката за утврду-
вање и остварувана на правото на социјална парична 
помош (во натамошниот текст, социјална помош) на 
граѓаните кои се изложени на социјален ризик. 

Член 2 
Висината на социјална помош се утврдува според 

релативна лин ИЈ а на сиромаштија и обезбедените сред-
ства за оваа намена 
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Висината на релативната линија на сиромаштија на 
годишно ниво изнесува 36.000 денари, односно 3,000 
денари месечно 

Социјалната помош за едночлено домаќинство се 
определува во висина од 57% од пресметаната рела-
тивна линија на сиромаштија. 

Член 3 
Висината на социјалната помош зависно од бројот 

на членовите на домаќинството, согласно оваа одлука, 
изнесува и тоа: 
- 1 700 денари за едночлено домаќинство, 
- 2.200 денари за двочлано домаќинство, 
- 2.800 денари за тричлена домаќинство, 
- 3.600 денари за четиричлено домаќинство, 
- 4.200 денари за петочлено и повеќечлено домаќин-
ство. 

Член 4 
Домаќинството го сочинуваат сите лица кои живеат 

во заедница и заеднички стопанисуваат и трошат (заед-
нички користат имот и др.). Како членови на домаќин-
ството, во смисла на оваа одлука, се сметаат: 

- мажот или жената без оглед дали живеат во 
брачна или вонбрачна заедница; 

- деца родени во или вон брак, деца земени на издр-
жување; 

- лица кои се во роднинска или законска врска со 
носителот на правото или неговиот брачен другар; 

- лица кои привремено престојуваат во друго место 
или се на привремена работа во странство; 

- лица кои се на одслужување на воениот рок; 
- лица кои се хоспитализирани. 
Како членови на домаќинството, согласно став 1 на 

овој член, не се сметаат лицата кои се на издржување 
на казна затвор подолго од 30 дена, лицата кои се сме-
стени во други семејства или во институции за соци-
јална заштита, во интернати за воспитување и образо-
вание на децата и младината со пречки во физичкиот 
или психичкиот развој. 

Член 5 
Домаќинството го определува лицето кое ќе биде 

носител на правото и кое е овластено и одговорно за 
постапување согласно одредбите од оваа одлука. 

Носителот на правото, по правило, се определува 
според следниот редослед: 

а) за домаќинството во кое има вработено лице-
вработеното лице; 

б) за домаќинството во кое нема вработено лице, но 
има корисник на пензија-членот кој е корисник на пен-
зија; 

в) за домаќинството во кое нема вработено лице или 
корисник на пензија, но има лице кое е регистрирано 
како невработено во надлежното биро за вработување -
лицето регистрирано како невработено; 

г) за домаќинството во кое нема вработено лице, 
корисник на пензија или лице кое е регистрирано како 
невработено, но има корисник на постојана парична 
помош - членот кој е носител на правото на постојана 
парична помош; 

д) за сите други домаќинства-членот на домаќин-
ството одреден од надлежниот центар за социјална ра-
боа. 

Во случаите кога носителот на правото не е во со-
стојба да ги исполнува своите обврски (несоодветно 
лице поради неписменост, алкохолизам, наркоманија, 
насилничко однесување, вмешаност во криминал и ел.), 
Центарот за социјална работа е овластен да одбере 
друго лице од домаќинството и истото да го определи за 
носител на правото. 

Определениот носител на правото е единствено 
лице кое може да поднесе барање или да обновува доку-
ментација. 

Член 6 
Домаќинството има право на социјална помош до-

колку вкупните месечни приходи, согласно членот 10 
од оваа одлука, на сите членови на домаќинството се 
пониски од утврдената висина на социјална помош за 
соодветното домаќинство, согласно членот 3 од оваа 
одлука. 

Доколку износот на социјалната помош за домаќин-
ството е понизок од 100 денари, истата не се исплатува. 

Член 7 
Домаќинството кое ќе оствари право на социјална 

помош, ќе прима износ еднаков на: 
- висината определена за соодветното домаќинство 

согласно членот 3 од оваа одлука, доколку домаќин-
ството не остварува приходи; 

- разликата помеѓу вкупните месечни приходи што 
ги остваруваат сите членови на домаќинството по сите 
основи согласно членот 10 од оваа одлука и висината на 
социјалната помош утврдена за соодветното домаќин-
ство согласно членот 3 од оваа одлука. 

Правото на социјална помош се остварува од првиот 
ден на месецот во кој е поднесено барањето. 

Член 8 
Висината на социјалната помош се утврдува и пре-

сметува на тримесечна или годишна основа во завис-
ност од категоријата на барателот. Според оваа одлука, 
постојат следните категории на баратели: 

8.1. Домаќинство во кое носителот е лице кое е во 
работен однос 

Барањето по основ на точката 8.1. се поднесува ед-
наш годишно, а потребните документи за приходите на 
домаќинството се доставуваат тримесечно. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.1 
се определува според просечниот месечен приход 
остварен во претходното тримесечје од доставување на 
барањето. 

8.2. Домаќинството во кое носителот е корисник на 
пензија 

Барањето по основ на точката 8.2. се поднесува ед-
наш годишно. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.2. 
се определува според просечниот месечен приход 
остварен во последните три месеци пред поднесување 
на барањето. 

8.3. Домаќинство во кое носителот е лице кое е 
евидентирано како невработено. 

Барањето по основ на точката 8.3. се поднесува ед-
наш годишно. 

Носителот на правото е должен секој месец на дату-
мот определен од Центарот за социјална работа да 
потврдува со контролен картон заверен од надлежното 
биро за вработување согласно Законот за вработување 
дека тој односно другите невработени членови на дома-
ќинството се сеуште невработени. 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.3 
се определува според просечниот месечен приход 
остварен во последните три месеци пред доставување 
на барањето. 

8.4. Домаќинство во кое носителот е корисник на 
постојана парична помош согласно Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на РМ", бр. 50/97). 

Барањето по основ на точката 8.4. се поднесува ед-
наш годишно. 

Месечниот приход на домаќинството од точка 8.4. се 
определува според просечниот месечен приход оства-
рен во последните три месеци пред поднесување на ба-
рањето. 
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8.5. За сите други домаќинства 
Барањето по основ на точката 8.5. се поднесува ед-

наш годишно, а потребните документи за приходите на 
домаќинството се доставуваат тримесечно 0 

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.5. 
се определува според просечниот [месечен приход 
остварен во претходното тримесечје од доставување на 
барањето. 

Член 9 
) 

Одделените категории на домаќинства согласно чле-
нот 8 од оваа одлука, барањата ги поднесуваат по ра-
според утврден од страна на Центарот за социјална 
работа. 

Член 10 
Како приходи врз основа на кои се утврдува матери-

јалната состојба на домаќинството заради остварување 
на социјалната помош, според оваа одлука, се сметаат 
приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќин-
ството и тоа по основа на: 

1. Плати и надоместоци на плати; 
2. Пензии: старосни, семејни, инвалидски, боречки, 

земјоделски и странски; 
3. Детски додатоци; 
4. Надоместоци за невработени; 
5. Постојана парична помош; 
6. Приходи по основ на имот и имотни права; 
7. Приходи по основ на вршење земјоделска дејност; 

8. Приходи од вршење на стопанска и професи-
онална дејност со личен труд; 

9. Приходи по основ на привремена работа во стран-
ство; 

10. Алиментации, стипендии и кредити; 
11. Дивиденди и камата од заштеди; 
12. Други приходи. 
За приходите од став 1 точките 1,2,3,4,5 и 10 од овој 

член, подносителот на барањето доставува потврда, од 
соодветен надлежен орган. 

За приходот од став 1 точка 1 од овој член, подноси-
телот на барањето доставува доказ од работодавецот 
дека тој, односно друг член од неговото домаќинство, е 
во работен однос. Работодавецот или негов претстав-
ник, во Центарот за социјална работа доставува копие 
од пресметките на претпријатието за платата на лицето 
кое е во работен однос. 

За приходите од став 1 точките 6, 7 и 8 од овој член, 
подносителот на барањето доставува потврда од орга-
нот за јавни приходи од соодветното подрачје. Формата 
и начинот на издавањето на потврдите за потребите на 
оваа одлука ги пропишува и контролира Министер-
ството за финансии - Управа за јавни приходи. 

За приходите од став 1 точка 9 од овој член, подно-
сителот на барањето доставува потврда, а доколку не 
достави потврда, а има член на домаќинството кој е на 
привремена работа во странство, не може да оствари 
право на социјална помош. 

За приходите од став 1 точка 11 и 12 од овој член 
подносителот на барањето доставува потврда а доколку 
не остварува таков приход потпишува писмена изјава. 

Вкупниот просечен месечен приход на домаќин-
ството се пресметува така што се собираат сите при-
ходи на членовите на домаќинството остварени според 
основите во ставот 1 на овој член, пресметани за еден 
месец. 

Член 11 
По исклучок од член 10 на оваа одлука како приходи 

на домаќинството не се сметаат: 
1. Парични надоместоци за телесно оштетување 
2. Паричен надоместок за помош ји нега од друго 

лице 

3. Посебен додаток 
4. Цивилна инвалиднина 
5. Паричен надоместок за трошоците за згриженото 

лице во друго семејство. 
6. Награди и помошти во случај на елементарни 

непогоди. 
Член 12 

Правото на социјална помош не може да го оствари 
домаќинството чии членови освен куќата или станот во 
кој живеат, поседуваат: 

а) друга семејна куќа или стан 
б) куќа за одмор и рекреација 
в) деловен простор 
г) возило употребливо за комерцијални цели 

(комбе, автобус, камион, такси) 
д) комбајн или трактор во возна состојба 
ѓ) обработлив земјиште со површина поголема од 

7.000 м2, во кое земјиштето распоредено во 4 и 5 ката-
старска класа се засметува со 40% од фактичката повр-
шина, а земјиштето, распоредено во 6,7 или 8 катастар-
ска класа се засметува со 20% од фактичката површина 

е) стока која обезбедува приход за живеење, (износ 
повисок од висината на социјалната помош по оценка 
на Центарот за социјална работа) 

ж) заштеда во вредност над 50.000,00 ден. и 
з) регистрирано моторно возило. 

Подносителот на барањето за имотот согласно точ-
ките г),д), и з) од став 1 на овој член доставува потврда 
за него и другите членови на домаќинството од Упра-
вата на Министерството за внатрешни работи, а за точ-
ката ѓ) доставува податоци од поседовниот лист на ге-
одетската управа, доколку согласно потврдата од член 
10 став 4 од оваа одлука произлегува дека домаќин-
ството остварува приходи од вршење на земјоделска 
дејност. 

По исклучок од став 1 точка д), ѓ), и з) на оќвј член, 
социјална помош може да оствари домаќинство чии 
членови поради старост, инвалидитет или болест не 
можат ефективно да ја користат земјата или опремата, 
како и домаќинството чии членови имаат регистрирано 
моторно возило, доколку истото се користи за инва-
лидно лице кое е член на домаќинството. 

Член 13 
Право на социјална помош не може да користи. 
а) невработено лице кое не е евидентирано во над-

лежното биро за вработување согласно Законот за вра-
ботување и осигурување во случај на невработеност. 

б) лице на кое" му престанал работниот однос по 
негова вина или по негово барање 

в) лице кое одбило понуда за вработување, обука, 
преквалификација или доквалификациЈа заради врабо-
тување 

г) лице кое не е државјанин на Република Македон 
нија и нема дозвола за постојан престој во Република 
Македонија. 

Лицата од став 1 на овој член се сметаат за членови 
на домаќинството при пресметувањето на вкупните 
приходи на домаќинството, а се исклучуваат од правото 
на користење на социјална помош. 

Лицето од став 1 точка б) и в) од овој член не може 
да користи социјална помош во период од 6 месеци од 
престанувањето на работниот однос, односно одбива-
њето на понуда за вработување, обука, преквалифика-
ција или доквалификација заради вработување. 

Член 14 
Социјалната помош се исплатува сметано од денот 

на стекнувањето со правото на социјална помош со-
гласно оваа одлука, а најмногу до 48 месеци и тоа: 
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- во првите 24 месеци (две години) социјалната по-
мош се исплатува во висина утврдена според членот 3 
од оваа одлука; ' ' ' ' " 

- во текот на третата година социјалната помош се 
исплатува во висина од 70% од утврденото ниврс со-
гласно членот 3 од оваа одлука; 

- во текот на четвртата година социјалната помош 
се исплатува во висина од 50% од утврденото ниво со-
гласно членот 3 од оваа одлука. 

По истекот на периодот согласно став 1 на овој член 
(4 години), корисникот го губи правото на социјална 
помош вс) наредните 24 месеци. 

Правото на социјална помош домаќинството може 
повторно да го оствари согласно критериумите утвр-
дени во Одлуката по истекот на периодот утврден во 
ставот 2 на овој член (2 години). _ 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на: 
1. Домаќинствата во кои има невработено лице иц: 

валид на трудот кој не користи надоместок во бирото за 
вработување или во Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

2. „ Домаќинствата во кои носителот на правото е 
невработено лице на кое му недостасуваат најмногу 5 
години пензиски стаж до остварувањето на правото на 
пензија/ 

3. Домаќинствата во кои носителот на правото е 
корисник на постојана парична помош. 

Член 15 
Носителот на правото е должеа најдоцна во рок од 

15, дена да го извести центарот 3ai социјална работа за 
настанатите промени во материјалната состојба на до-
маќинството кои би се одразиле на остварувањето на 
правото на социјална помош. 

Доколку носителот на правото не постапи согласно 
став 1 од овој член и членот 8 од оваа одлука, го губи 
правото на социјална помош. ч 

Член 16 
Носителот нк правото е одговорен за точноста и 

вистинитоста на податоците содржани во барањето и 
доколку се утврди дека се дадени неточни и нецелосни 
податоци врз основа на кои е утврдена невистинита 
материјална состојба на домаќинството, правото на со-
цијална помош веднаш се укинува и таквото домаќин-
ство не ќе може да ја користи помошта за период бд 24 
месеци. Во тој случај носителот е должен да ги врати 
парите од помошта на која неговото домаќинство не-
мало право, а во спротивно центарот за социјална ра-
бота за тоа поднесува тужба до надлежниот суд. 

Член 17 
За спроведување на контролата на целокупниот си-

стем на утврдување, пресметување и исплата на соци-
јалната помош ќе се формира посебна комисија во Ми-
нистерството за труд и социјална политика. 

Член 18 
Корисниците на социјална помош можат да бидат 

работно ангажирани (сезонски работи, извршување на 
повремени работи и ел.) со исклучок на пензионерите, 
лицата кои ќе докажат дека се неспособни за работа 
поради старост, инвалидност или болест, лица во рабо-
тен однос, ученици и студенти. 

Доколку корисникот на социјална помош од овој 
член го одбие работното ангажирање, домаќинството 
го губи правото на користење на социјална помош во 
наредните 24 месеци. 

Работното ангажрање на корисниците на социјална 
помош ќе го вршат советите на општините со надлеж-
ното биро за вработување а во соработка со центрите 
за социјала работа. 

5 i 

Члем 19 
Барање за остварување на правото ма социјална по-

мош се поднесува до надлежниот центар за социјална 
работа, кој е должен да го разгледа и реши барањето и 
во рок од 30 дена од денот на неговото доставување да 
донесе соодветно решение. 

Надлежниот центар за социјална работа е должен, 
во случај кога се поднесува жалба, истата даја прими со 
комплетната документарна "и задолжително мислење 
со записник од непосредниот увид и да ја достави на 
одлучување до второстепениот орган. 

Член 20 
Надлежниот центар за социјална работа врши и не-

посреден увид заради утврдување на фактичката со-
стојба на домаќинството и доколку утврди дека барате-
лот, односно корисникот не е изложен на социјален 
ризик со образложение за констатираните факти, не му 
признава право на социјална помош, односно истото му 
се укинува. 

Непосредниот увид од став 1 на овој член се врши по 
оценка на надлежниот центар за социјална работа, а 
најмалку два пати во текот на годината. 

Проверката од став 1 и 2 на овој член надлежниот 
центар ја врши без претходно најавување. Доколку на 
овластениот работник од центарот не му се дозволи да 
направи увид во домаќинството, истото не може да го 
оствари односно го губи правото на социјална помош за 
период од најмалку 24 месеци. 

Центарот за социјална работа може да ги посетува 
претпријатијата за да изврши проверка на исплатениот 
износ на плата на определениот работник со износот 
даден во пресметките на работодавецот. 

Член 21 
Надлежниот центар за социјална работа е должен 

најдоцна до 5-ти во месецот да достави до Министер-
ството за труд и социјална политика, извештај за кори-
стењето на средствата за последниот месец и барање за 
потребните средства за исплата на помошта за наред-
ниот месец со вкупниот број на домаќинства, односно 
корисници за кои треба да се исплати помошта. 

Член 22 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ", а ќе се 
применува од 1 април 1998 година. 

Бр. 23-715/1 Претседател на Владата 
16 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

395. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи, во поглед на средствата во опш-
тествена сопственост што тие ги користат („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 2.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТ 
Член 1 

Недвижниот имот - објект на ул. „Гоце Делчев" бр. 
6 во Скопје, КП 8890, КО Центар I, со вкупна повр-
шина 18940 м2 од кои под зграда 3484 м2 и под дворно 
место 15456 м2, сопственост на Република Македонија, 
се доделува на користење на Министерството за кул-
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тура - Народна и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" - Скопје. 

Член 2 
Недвижниот имот опишан во член ! од Одлуката се 

доделува на користење без надоместок. 
Со корисникот на недвижноста, Службата за општи 

и заеднички работи да потпише договор за условите и 
начинот на користењето на недвижноста. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

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

Бр. 23-142/1 Претседател на Владата 
2 март 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

» 6 . 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
Ор. 38/90 и 63/94) и член 18 став 3 и 24 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на републичките 
органи, во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.03.1998 година, донесе 

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

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 
Член 1 

Со оваа одлука правото на користење на недвижно-
ста - објект со површина од 63 м2 под објект и дворно 
место 6 м2 лоциран на КП 3929 - КО Битола, кој се 
наоѓа на ул. „Далматинка" бр. 18, Битола, сопственост 
на Република Македонија се пренесува на Министер-
ството за образование и физичка култура - Детско ли-
ковно студио „Кирил и Методиј" - Битола. 

Член 2 
Правото на користење на недвижноста од член 1 од 

оваа одлука се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Службата за општи и заеднички работи со корисни-
кот на недвижноста да склучи договор за условите и 
начинот на користење на објектот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ". 
Бр. 23-564/1 Претседател на Владата 

9 март 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Бранко Црвенковски, е. р. 

397. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките органи во 
поглед на средствата во општествена сопственост што 
тие ги користат („Службен весник на СРМ" бр. 41/85 и 
51/88) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
23.03.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ТЕРЕНСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Теренските моторни возила марка „РОВЕР", модел 
„Ренцровер" (2 возила) и марка „УАЗ" (1 возило) кои 
ги користи Министерството за одбрана на Република 

Македонија се пренесуваат без надоместок на неопре-
делено време на Работната организација „Национални 
паркови и ловишта - Шумски резерват - Јасен" - Скоп-
Ј е ' Член 2 

За условите и начинот на користење на моторните 
возила од член 1 на оваа одлука ќе се склучи договор 
помеѓу министерот за одбрана и директорот на Работ-
ната организација „Национални паркови и ловишта -
Шумски резерват - Јасен" - Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-31/1 
23 март 1998 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, е р. 

398. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весшк на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН" КРИВА 

ПАЛАНКА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Илинден" - Крива Паланка, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
24.12.1996 година. 

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

Бр. 23-3073/1 Претседател на Владата 
16 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

399. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" вр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ 

- БРИЦО" - ЛОЗОВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Методи Митевски - Брицо" -
Лозово, in го го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 30.1.1998 година. 

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

Бр 23-752/1 Претседател на Владата 
16 март 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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400, 
Врз основа на член 13, став 2 од Законот за потти-

кнување на развојот на стопански недоволно разви-
ените подрачја („Службен весник на РМ" бр.2У94) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 23.03.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОТТИКНУВА НА РАЗВОЈОТ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПО-

ДРАЧЈА 
Член 1 

Во Одлуката за критериумите, висината, условите и 
начинот на користење на средствата за поттикнување 
на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на РМ" бр. 33/94 и 16/95), во 
членот 5 став 1 во петтиот ред зборовите: „училишен 
простор за основно образование и на" се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став кој гласи* 
„За изградбата и реконструкцијата на училишен 

простор за основно образование неповратното учество 
на Агенцијата за ситс алинеи изнесува до 80%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот дел од денот 

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

Бр. 23-803/1 Претседател на Владата 
23 март 1998 година на Република Македонија, 

^ к о п Ј с Бранко Црвенковски, с.р. 

401. 
Врз основа на член 69 од Законот за локалната само-

управа („Службен весник на РМ" бр. 52/95) и член 40, 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94) Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 9 март 1998 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 1998 ГОДИНА И ОДЛУ-
КАТА ЗА ПЛАТИТЕ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ 
НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ЛИЦА ОД 

ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП 

1 Со ова решение се запира од извршувана: 
- Буџетот на општина Штип за 1998 година, донесен 

од Советот на општината на седницата одржана на 
25 12.1997 година и објавен во „Службениот гласник 
на општина Штип" бр. 13/97 ; 

- Одлуката за платите и другите надоместоци на 
избраните и именуваните лица од органите на општи-
ната Штип („Службен гласник" бр. 4/97 и 9/97). 

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на влегуван>ето во сила на ова решение ќе 
покрене постапка пред Уставниот суд на Република Ма-
кедонија за оцена на законитоста на Буџетот на опш-
тина Штип и на Одлуката за платите и другите надоме-
стоци на избраните и именуваните лица од органите на 
општина Штип. 

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

Бр 23 660/1 Претседател на Владата 
9 март 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

402. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за игри на 

среќа и за забавните игри („Службен весник на РМ", 
бр. 10/97 и 54/97), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛОЗОВИТЕ И ТОМБОЛ-

СКИТЕ КАРТИЧКИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на лозо-
вите и томболските картички, што се употребуваат при 
приредувањето на игрите на среќа: лотарија, инстант 
лотарија и томбола. 

Член 2 
Лозовите што се употребуваат при приредувањето 

на играта на среќа „лотар^а" се изработуваат од 
бездрвна хартија во правоаголна форма со димензии 4 
см х 12 см и рамка од 0,5 см. 

Образецот на лозот од став 1 на овој член, од пред-
ната страна ги содржи следните елементи: 

- во горниот дел се отпечатуваат зборовите „игра на 
среќа - лотарија", а под нив се отпечатува називот на 
приредувачот на играта; 

- под називот на приредувачот на играта на левата 
страна се отпечатуваат зборовите „играта е одобрена 
со лиценца (одобрение)" и бројот и датумот на издава-
њето на лиценцата (одобрението), а на десната страна 
бројот на колото, бројот на лозот и датумот на извлеку-
вање; 

- во средината се отпечатува зборот „лоз"; 
- под зборот „лоз" се отпечатува цената на лозот; и 
- во долниот лев агол во рамката на лозот се отпеча-

туваат зборовите „препечатување е забрането". 
На задната страна од лозот се отпечатуваат правата 

на имателот на лозот и тоа дека: добивката се испла-
тува на доносителот на лозот, по јавно објавување на 
извештајот од играта; дека подигањето на добивката 
застарува за 60 дена од денот на објавувањето; местото 
на подигање на добивките; емисија на лозовите; фондот 
на добивките и место за печат на приредувачот на 
играта. 

Основата на лозот може да биде во зелена, сина или 
црвена боја, при што со поблаги тонови можат да се 
отпечатат симболи и знаци што ќе ги предложи прире-
дувачот. 

Член 3 
Инстант лозовите што се употребуваат при приреду-

вање на играта на среќа „инстант лотарија" се израбо-
туваат од тенка картонска хартија во правоаголна 
форма со димензии 6 см х 12 см. 

Образецот на лозовите од став 1 на овој член од 
предната страна ги содржи следните елементи: 

- во горниот дел се отпечатуваат зборовите „игра на . 
среќа - инстант лотарија", а под нив се отпечатува 
поблиското име на играта и назив на приредувачот на 
играта; 

- под називот на приредувачот на играта, на левата 
страна се отпечатува бројот на серијата, бројот на ло-
зот и во покриен со емулзија правоаголник контрол-
ниот број на инстант лозот, а под него зборовите „не 
греби"; 

- на десната страна во форма на правоаголник се 
отпечатени полии>а покриени со емулз!ца во кои со-
гласно правилата на играта се отпечатени броеви или 
симболи, а под нив зборовите „откриј ги полињата" и 
краток текст од правилата за добитната комбинација; 

- во средината се отпечатуваат зборовите „инстант 
лоз"; 

- под зборовите „инстант лоз" се отпечатува цената 
на инстант лозот. 
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На задната страна од инстант лозот се отпечатуваат 
податоци за емисијата на лозовите и фондот на добив-
ки lc и нивна распределба по добитни комбинации, пе-
чат на приредувачот и основни податоци за правата на 
играчот односно имателот на инстант лозот и тоа дека: 
добивката се утврдува со гребење на поголемиот право-
аголник; местото на подигање на добивката, дека поди-
гањето на добивката застарува за 60 дена од последниот 
ден одреден за продажба и адреса и телефон на прире-
дувачот. 

Член 4 
Томболските картички се изработуваат од бездрвна 

хартија во правоаголна форма со димензии 6 см х 10 см 
со една комбинација и 10 см х 10 см со три комбинации. 

Образецот на томболските картички од став 1 на 
овој член од предната страна ги содржи следните еле-
менти: 

- во горниот дел се отпечатуваат зборовите „игра на 
среќа - томбола", а под нив поблиското име на играта и 

. називот на приредувачот на играта, под кои се отпеча-
туваат броевите на серијата, бројот на томболската 
картичка и контролниот број; 

- под серијата, бројот на томболската картичка и 
контролниот број се отпечатува правоаголно поле со 
димензии 9 см х 1,8 см, во кое се содржани 27 полиња 
распоредени во три хоризонтални редови од кои во пет 
во секој ред се отпечатени броеви од 1 до 90, додека 
другите четири полиња се без отпечатени броеви. 

Томболеќата картичка со три комбинации ги 
содржи елементите од став 2 на овој член со тоа што 
содржи наместо едно три правоаголна полиња. 

На задната страна на томболската картичка се отпе-
чатуваат податоци за правата на играчот и тоа дека: 
добивката се исплатува на доносителот на томболската 
картичка; дека правото на добивка застарува за 60 дена 
од денот на објавување на добивките; местото на ис-
плата на добивките; податоци за фондот на добивките; 
видот на добивките и место за печат на приредувачот на 
играта. 

Томболската картичка може да биде во една или 
повеќе бои. 

Член 5 
Образецот на лозот, инстант лозот и томболската 

картичка се дадени во прилог, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 10-126/3 
16 март 1998 година 

Скопје 

Образец на лоз 

игра на среќа - лотарија 

приредунмч на играта 
играта е одобрена 

Ј 

(одобрение-лиценца) Л О З 

Министер за финансии, 
д-р Таки Фити, е. р. 

ПРИЛОГ 

!бР 
"дата 

препечатувањето «. мбрансто 
д е н а р и 

број на Л О Ј О Т 

дата на ишлскување 

-Добивката се исплатува на доносителот на лозот 
- Добивката се исплатува по објавувањето во 
- Место на подигање на добивката 
- Правото на добивка застарува за 60 дена од денот на објавувањето на извештајот 
- Емисија лозови 
- Фондот на добивките е _ _% од вкупната вредност на уплатата 

печат на 
приредувачот 

(задна страна) 

Образец на инстант лоз 

игра на среќа - инстант лотарија 

*>" Доме на играта 

приредувач на играта 

И Н С Т А Н Т 

Л О З 
број на лозот ^ д е н а р и 

• '"1 

âmiTfUim чУУМќиаА 
откриј ги полињата 

не греби 
(добитни комбинации) 

(предна страна) 

„лозови 

_% од 

-Емисии 
- Фондот на добивката е 
вредноста на емисијата на лозовите 
- Распределба на фондот за добивка по 
добитни комбинации: 

печат на 
приредувачот 

- Добивката се утврдува со гребење на 
емулзија од поголемиот правоаголник 

"-"Наплатата на добивките се врши во 

(место) 
- Правото на добивка застарува за 60 
дена од последниот 
продажба 

-Информации на тел _ 

ден одреден за 

(предна страна) (задна страна) 
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Образец на томболска картичка 

1 Со една комбинација 

игра на среќа - томбола 

Ш 

име на играта 
р 

приредувач на играта 

ТОМБОЛСКА КАРТИЧКА 

серија број контролен број 

/ 

ft 

- Добивките се исплатуваат на доносителот на томболската картичка 

- Правото на добивката застарува за 60 дена одделот н^објавувз^е на 
добивките * 

- Исплатата се врши во , 
(место) 

_% ол вредноста на продадените - Фондот на добивките е 
томболски картички 

- Видови добивки (добитни комбинации) 

печатна 
приредувачот 

(задна страна) 

(предна страва) 

9 
- Добивките се исплатуваат на доносителот на томболската картичка 

- Правото на добивката застарува за 60 дена од денот на објавување на 
добивките 

- Исплатасевршиво 
(место) 

- Фондот на добивките е _ _ _ % од вредноста на продадените 
томболски картички 

- Видови добивки (добитни комбинации) 

печат на 
приредувачот 

(задна страна) 

2 Со три комбинации 

(предна страна) 

403. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет 

(„Службен весник на РМ", број 80/93, 9/94, 65/95 и 71/ 
96), министерот за финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА 

ЈАВНИ ПОТРЕБИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
за јавни потреби („Службен весник на РМ", број 69/97) 
во делот 1 - Приходи на Републиката и на единиците на 
локалната самоуправа, точка 3 - Данок на промет на 
производи и услуги и акцизи, потточката 3.1. по смет-
ката под број 2 се додава нова точка 2-а која гласи: 

„2-а. 840-2031 - Данок на промет на производи по 
тарифен број 3". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

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

404. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 13.03.1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечен из-
вештај за трговија на мало и големо - Трг - 14", што 
Заводот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со ме-
сечна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат трговски претпријатија, 
трговци поединци и трговски друштва и други претпри-
јатија и трговски друштва што вршат промет на мало и 
големо; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за оства-
рениот промет во тековниот и претходниот месец како 
и за состојбата на залихите; 

игра на среќа - томбола 

име на играта 

приредувач на играта 

ТОМБОЛСКА КАРТИЧКА 
серија број контролен број 
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- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајните 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/50 
13 март 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Гераснмовскн, е. р. 

405. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 13 03.1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај по производи во трговијата на мало - Трг - 12", 
што Заводот за статистика на Република Македонија 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна-периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатија, трговски 
друштва, трговци поединци и други субјекти што вршат 
продажба на мало; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за коли-
чината на продажбите по производи, вредноста на про-
дажбите и залихите по производи и групи на производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД, 
номенклатурата на производите за домашна трговија; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/52 
13 март 1998 година w

 В-Д- Директор, 
Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 

Ш. — — — 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 13.03.1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за промет на отпадоци - Трг - 22-а", што Заво-
дот за статистика на Република Македонија согласно 
Програмата за статистички истражувања за периодот 

1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со годишна пери-
одика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатија, трговци 
поединци што се бават со продажба на отпадоци; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за коли-
чината и вредноста на продадените отпадоци; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: номенклату-
рата на производи во домашна трговија ЕКД/НКД; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештај ните 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/54 
13 март 1998 година w

 В-Д- Директор, 
Скопје Дончо Гераснмовскн, е. р. 

407. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 13.03.1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
одржани саеми - Трг - 23", што Заводот за статистика 
на Република Македонија согласно Програмата за ста-
тистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
ќе го спроведува по одржување на саемот од 1998 го-
дина. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатија и трговски 
друштва што .стопанисуваат и организираат саеми; , 

- задолжително ќе се прибираат податоци за видот 
на саемот, големина на изложбениот простор, број на 
излагачи, број на посетители, 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајните 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/55 
13 март 1998 година В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, е. р. 
408. ~ — ~ 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
д о н и ј а " ^ . 54/97), В. д. директорот на Заводот за ста-
тистика на Република Македонија, на 13.03.1998 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Попис на капа-
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цитетите во трговијата еа мало - Трг - 41", што Заво-
дот за статистика на Република Македонија согласно 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998=2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр, 64/97) ќе го спроведува со тригодишна 
периодика од 1998 година, 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговци 
поединци и самостојните трговски дуќани; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за голе-
мината на продажниот простор, бројот на вработените, 
бројот на сопствениците, видот на продавницата, голе-
мината на продажниот магацин, сопственост на продав-
ницата, прометот на продавницата; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандардну дефиниции и сл,: ЕКД/НКД и 
класификација на продавниците според претежност 
на производите; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештај инге 
единици - продавници, а ќе се објавуваат за Република 
Македонија и по општини, 

3» Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", 

Бр. 02-373/56 
13 март 1998 гадиш ^ректор, 

Скопје Данчо ГераеимовсшЅѕ, е. ро 

409. 
Врз основа ма член 15 ета® 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр, 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, ма 09,03,1998 година, 
донесе 

Р Е Ш И М Е 
ЗА УТВРДУВАШЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
ашови за статистичкото истражување „Извештај за 
очекуваното производство на доцните посеви и овошје, 
3E-32-1" што Заводот за статистика на Република Ма-
кедонија ќе го спроведува согласно Програмата за ста-
тистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија"бр, 64/97) 
со годишна периодика, 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговците поединци од областа 
на растителниот© земјоделско производство и процени-
телите за индивидуалните земјоделски стопанства, 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина и производство (очекувано) од доцните посеви и 
овошје; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел,: Единствена 
класификација на дејности / Национална класифика-
ција на дејности и дефиниции за земјоделското стопан-
ство и категории на користени површини; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија, 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија, 

4, Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр,02,373/43 
9 март 1998 година ^ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовош9 с.р. 

41©о . ' 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр, 54/97), В,д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 09.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за слатководно рибарство ЗЕ-62" што Заводот 
за статистика на Република Македонија ќе го спрове-
дува согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонка" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатијата 3 трговците поединци, трговските друштва 
од областа на рибарството и риболовните друштва; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за врабо-
тени работници, рибници, производство на риби, уло-
вена риба, пловни средства и опрема; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности, стандарди за производство и уло-
вена риба и дефиниции за слатководно рибарство; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на сектори и 
вкупно. 

3, За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4, Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр,02-373/44 
9 март 1998 година В°Д° Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

411. — — = _ 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 09,03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1, Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
очекуваното производство на раните посеви и овошје" 
што Заводот за статистика на Република Македонија за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр, 64/97) со годишна' периодика. 

2, За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение-се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
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јодел ските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговците поединци од областа 
на растителното земјоделско производство и процени-
телите за индивидуалните земјоделски стопанства. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина и производство (очекувано) од ранцте посеви и 
овошје. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности и дефиниции за земјоделското 
стопанство и категории на користени површини; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Републику Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр .02-373/45 
9 март 1998 година „ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски? с.р. 

т — 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр.54/97), 
В.д директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија, на 09.03.1998 година, донесе 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
претпријатијата, трговците поединци, трговските 
друштва од областа на земјоделството и земјоделските 
задруги, ЗЕ-71" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за п< рподот 1998-
2002 година („Службен весник на РМ" бр. 64/97) со 
годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од-точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, трговците поединци, тргов-
ските друштва, земјоделските задруги и други претпри-
јатија во чиј склоп има единици од областа на земјодел-
ството. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за врабо-
тени работници, број на земјоделска механизација, по-
трошувачка на средствата за заштита на растенијата, 
потрошувачка на гориво, електрична енергија; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности, дефинициите за користење на 
хемиски средства; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр.02-373/40 
9 март 1998 година „ Доктор, Скопје Дончо Ге расковски, с.р. 

413«, 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
В.д. директор на Заводот за статистика на Република 
Македонија, на 09.03.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за ме-
ханоопрема на индивидуалните земјоделски стопан-
ства, ЗЕ-ЗМ" што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на РМ" бр»64/97) со годишна пери-
одика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат соод-
ветната служба во општината и подрачните единици на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и Министерството за правда. " 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број и 
kW на тракторите и комбајните и друга механизација. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Дефиниции 
за механоопрема и орудија како и стандарди за моќта на 
механоопремата; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- извештај нит е единици податоците ќе ги даваат на 
ниво на земјоделско стопанство. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година 

Бр.02-373/41 
9 март 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

414. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
В.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија, на 09.03.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
остварено производство на посеви и овошје, 3E-32" 
што Заводот за статистика на Република Македонија ќе 
го спроведува согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на РМ" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги дават земјо-
делските претпријатија, земјоделските задруги, тргов-
ските друштва и трговците поединци од областа на ра-
ст ителното земјоделско производство и проценителите 
за индивидуалните земјоделски стопанства. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина и остварено производство од раните посеви и 
овошје, 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.- Единстве-
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ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности и дефиниции за земјоделско сто-
панство и категории на користени површини; 

- давањето на податоците загова истражување е за-
должително*/ 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за 
Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ^Службен весник на Република Македонија" а 
ќе се применува оц 1 јануари 1998 година. 

Бр.02-373/42 
9 март 1998 грдана w Б д. директор, 

Скопје ' Дозата Герашиишош, с.р. 
4$Jf. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13103.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВЕ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолонжмте 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
склад итните капацитети - Трг - 42", што Заводот за 
статистика на Република Македонија согласно Програ-, 
мата за (^шегички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) крто спроведува со петгодишна периодика 
од 1998 годинк 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговци 
поединци и трговски друштва што имаат складишта за 
чување стока; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за видот 
на складиштен, големина на складиштен, опременост 
на складиштен со уреди за манипулацијата со сигна-
лите, со електрична енергија, начин на користење на 
складиштата, година на изградба; - „г 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: класифика-
ција на складиштата и класификација на опремата; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајните 
единици, а ќе се објавуваат по дејност за Република 
Македонија. 

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

Бр.-02-373/57 
13 март 1998 година w Директор, 

Скопје '" Дончо Герасимоваш, е. р. 
416. /. — — — 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за поштенска опрема и ус лупи- ППТ/Г-18", што 

27 март 1998 

Зашдот за статистика на Република Македонија со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат јавни претпријатија на 
ПТК за своите единици; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
писмоносни и пакетни пратки, платен промет, теле-
г р а м е ^ телефонски разговори, број на работници; 

- прм спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештај ните 
единици, а ќе се објавуваат за општини и за Република 
Македонца. 

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

Бр. 02-373/58 
13 март 1998 година w

 В-Д° Директор, 
Скопје Доага© Герасимовскн, е. р. 

Ш о 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за телекомуникациска опрема и услуги ПТК/Г-
18", што Заводот за статистика на Република Македо-
нија согласно Програмата за статистички истражувања 
за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со 
годишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат јавни претпријатија за 
ПТТ сообраќај; 1 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
телефонски апарати и друга опрема, број на телефон-
ски претплатници, промет и број на работници по 
пошти, поединечно; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др»; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајните 
единици, а ќе се објавуваат за општини и за Република 
Македонца. 

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

Бр. 02-373/59 
13 март 1998 година В-Д- директор, 

Скопје Дончо Гераенмовсвд, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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418. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за ПТТ средства, мрежа и услуги - ПТП/Г -11" , 
што Заводот за статистика на Република Македонија 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) ќе го спроведува со го-
дишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат јавни претпријатија на ПТ 
сообраќај; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за ПТ 
средства, промет во домашниот и меѓународниот соо-
браќај според видовите на услуги, приходи и девизно 
работење и број на работници; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др.; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајните 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/60 
13 март 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герасимовски, е. р. 

- давањето на податоците за ова ;истрЅ^ќу§ање е за-
должително; . ј 

- податоците ќе се даваат на миќо на извештајннте 
единици, а ќе се објавуваат по општини за Република 
Македонија. 

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

Бр. 02-373/61 
13 март 1998 година 

Скопје 
В.д. директор 

е. р. 

419. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за такси превоз - СТ/Г - 11", што Заводот за 
статистика на Република Македонија согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998-
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) ќе го спроведува со годишна периодика од 
1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат здруженија и лица реги-
стрирани за такси превоз; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
возила, број на превезени патници, приходи, потрошу-
вачка на гориво, број на вработени работници; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД/НКД и 
др.; 

420. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законит за држав-

ната статистика („Службе^ весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), в. д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 13.03.1998 Година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА мЕтодолошк^денови 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Попис на соо-
браќајот - БС", што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија согласно Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97) ќе го спро-
ведува со петгодишна периодика од 1998 година. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека: 

- податоците ќе ги даваат фондот за магистрални и 
регионални патишта; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за карак-
теристики на сообраќајот на меѓународните патишта, 
густина во одредени интервали во одредени часови по 
видови сообраќај; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештај нито 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 

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

Бр. 02-373/62 
13 март 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Гераеимовеки, е. р. 

421. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 09.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечен, из-
вештај за индустријата Инд-1" што Заводот за стати-
стика на Република Македонија ќе го спроведува со-
гласно Програмата за статистички истражувања за пе-
риодот 1998-2002 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
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пријатната, трговските друштва и трговците поединци 
од областа на индустријата и рударството и единиците 
во состав. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за произ-
водството, реализацијата и залихите на производи, по-
трошувачката и залихи на суровини, електроенергија, 
горива, топлотна енергија, број на работници, снабде-
ност со суровини, енергетски горива и состојба на по-
рачки на пазарот, сообраќајни врски и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности, Номенклатурата на индустри-
ските производи, Номенклатурата на суровини; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештаји а 
единица, а ќе се објавуваат по производи и суровини за 
Република Македонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/37 w
 В-Д Директор, 

9 март 1998 година Д о м о ^асимовски, с.р. 
Скопје _ _ _ _ _ 

422« 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
стика на Република Македонија, на 09.03.1998 година, 
ДОНССе Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
површините на крај на пролетната сеидба" што Заво-
дот за статистика на Република Македонија ќе го спро-
ведува согласно Програмата за статистички истражу-
вања за периодот 1998-2002 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна пери-
одика. 

2. За статистичкото истражување од, точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговците поединци од областа 
на растителното земјоделско производство и процени-
телите за индивидуалните земјоделски стопанства. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за повр-
шина по категории на користење, засеани површини по 
култури, број на овошки, пенушки и винова лоза; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности и дефиниции за земјоделски сто-
панства и категории на користени површини; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително; 

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за 
Република Македонија; 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/38 
9 март 1998 година ^ В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р., 

423. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за стати-
етика на Република Македонија, на 09.03.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Извештај за 
производство на зеленчук и цвеќе во заштитени про-
стори, 3E-23" што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зем-
јоделските претплатија, трговците поединци, тргов-
ските друштва, земјоделските задруги и други претпри-
јатија во чиј склоп има единици од областа на земјодел-
ството кои имаат производство во заштитени простори. 

-- задолжително ќе се прибираат податоци за произ-
водство и површина на зеленчук и цвеќе во заштитен 
простор и потрошувачка на енергија; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Единстве-
ната класификација на дејности / Националната класи-
фикација на дејности, дефинициите за цвеќе и видови 
на зеленчук во плодоред и користено земјиште; 

- давањето на податоците за ова истражување е за-
должително. Податоците ќе ги даваат на ниво на из-
вешггајна единица, а ќе се објавуваат за Република Ма-
кедонија. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонка", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 02-373/39 
9 март 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герашмовски, с.р. 

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 се води спор 

за утврдување право на сопственост на имот, стан во 
Скопје на ул."Виа Игнатиа" бр 24/1-10, стекнат во 
брак по тужбата на тужителот Слагана Димиќ од 
Скопје, ул "Виа Игнатиа" бр 24-1-10, преку полно-
мошникот Антон Мацан, адвокат од Скопје, бул 
"К Ј Питу" бр 22 лок 2, против тужениот Станое Ди-
миќ од Скопје 

За привремен застапник на тужениот е поставена 
Трај ко ва Даниела, адвокат од Скопје, ул "К Ј Питу" 
бр 22, блок 7 мезанин, која ќе го застапува тужениот 
се додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот односно додека Меѓуопштинскиот центар 
за социјални работи на општините на град Скопје не 
го извести судот дека поставил привремен застапник 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,Х1Х П бр 207/98 
(5300) 
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ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред ОВОЈ суд се води спор за раскинување на дого-

вор за доживотна издршка по тужбата на тужител ите 
Никола и Велика Аргировски, нас Драчево, ул "Иван 
Тургењев" бр. 17, против тужениот Горѓи Аргировски 
од Скопје, сега со непознато место на живеење во 
Канада 

Се повикува тужениот Ѓорѓи Аргировски од 
Скопје да се Јави пред Основниот суд Gconje П -
Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, 
да достави СВОЈ а адреса или одреди СВОЈ полномошник 
Во спротивно, ќе му биде определен привремен 
старател КОЈ ќе ги штити неговите права и интереси 
во постапката. 

Од Основниот суд СкопЈе П- СкопЈе, I П бр 701/98 
(5204) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред ОВОЈ суд се води спор за докажување на 

смртта на лицето Асани Самет од е. Форино, Гости-
варско, по предлог на предлагачката Асани вдовица 
Самет Џумка од е Форино, Гостивар 

Лицето Асани Самет е роден на 13 Ш 1930 година 
во е Форино, Гостиварско, каде живеел Починал на 
27X1 1993 година во болница во Гостивар, а е 
погребан на гробиштата во е. Форино. 

Се повикува секоЈ КОЈ знае нешто за неговиот 
живот да Јави во судот, најдоцна во рок од 15 дена, 
согласно член 76 и 86 од Законот за вонпроцесна 
постапка 

ОД Основниот суд во Гостивар,Р.бр 49/98 (5306) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
раскинување на договор за доживотна издршка П,бр 
64/98, по тужбата на тужителот Николоски СтоЈан од 
Гостивар, ул "Боге ВелЈаноски" бр.35,против туже-
ниот Николоски Борис од Гостивар, сега со непозната 
адреса во Америка. 

Се повикува тужениот да се Јави во Основниот суд х 

во Гостивар 
Доколку не се Јави или не постави СВОЈ полно-

мошник, во постапката ќе го застапува Душица 
Димитриеска, стручен соработник при ОВОЈ суд се до 
правосилноста на ОВОЈ спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 64/98. (5309) 

Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за утврдување 
право на сопственост по тужбата на тужителот Абдиу 
Митат од е. Требиште застапуван од полномошникот 
Данило Богучески, адвокат од Гостивар, против Ленка 
Илоска, Боро Илоски , Илиќ Живко и Илиќ Риста 
сите од е Требиште, сега во Белград, со непозната 
адреса Вредност на спорот 40 000,00 денари 

На тужениот Риста Илиќ од Белград со непознато 
место на живеење му се одредува за привремен зас-
тапник и тоа Душица Димитриеска, стручен сора-
ботник, се додека ТОЈ или негов полномошник не се 
појави пред судот. 
Од Основниот суд во Гостивар,П.бр 1257/97 (5489) 

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

за надомест на штета по тужбата на тужителот Свето 
Андоновски и др од Пробиштип против тужениот 
Јонче Тодоров и др од е Облешево. Тужениот се 
наоѓа во Р Словенија со непозната адреса 

Се повикува тужениот да се Јави во Основниот 
суд во Кочани или достави адреса на живеење или да 
овласти лице кое ќе ги застапува неговите интереси 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му , 
постави привремен застапник, стручен соработник во ; 

Основниот суд во Кочани КОЈ ќе ги застапува неговите 
права и интереси 

Од Основниот суд во Кочани,П бр.405/96 (5488) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд е поведена постапка за сопственост 

по тужбата на тужителот Мемети Шаип од Куманово, 
против тужените Република Македонија и Ѓорѓевиќ 
Чедомир КОЈ се наоѓа во странство, со непозната 
адреса Вредност на спорот неопределена 

На тужениот му се одредува привремен застапник 
Савре Спасовски, стручен соработник при Основниот 
суд во Куманово, КОЈ ќе го застапува тужениот се 
додека ТОЈ ИЛИ неговиот полномошник не се поЈават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, I П.бр 816/97 
(5487) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 

за физичка делба по предлог на Емшии Ибраиму рат 
од е Боговиње, против Невзат Зулфи Емши од е 
Боговиње сега со непозната адреса во Швајцарија Се 
повикува тужениот да се јави во Основниот суд во 
Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да одреди полномошник. Во спротивно, преку 
Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде 
одреден привремен застапник КОЈ ќе го застапува до 
правосилното завршување на постапката 

Од Основниот суд во Тетово,ВПС бр 162/95 (5485) 

Пред Основниот суд во Тетово,, се води постапка 
за сопственост по основ на заеднички стекнат имот во 
брак по тужбата на тужителката Серафимовска род 
Стојановска Зора од Тетово, ул "142" бр.9, против 
тужените Серафимовски Дончо, СтерЈовски Крсте, 
Серафимовски Петко, Серафимовски Живко, СТОЈ на 
Сер асимовска, Серафимовска Зорица, Серафимовски 
Славчо и Симјановска ГаЈта, сите од Тетово, а 
тужениот Серафимовски Славчо, на привремена 
работа во CP Германија со непозната адреса 

Се повикува тужениот Серафимовски Славчо да 
се Јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот пред судот, да достави точна адреса или пак 
одреди СВОЈ полномошник КОЈ ќе го застапува пред 
судот во постапката по ОВОЈ предмет до правосилно 
окончување на постапката. Во спротивно, судот преку 
ЦСР - Тетово ќе бара поставување на привремен 
старател КОЈ ќе се грижи за неговите права и интереси 
до правосилното окончување на постапката 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 74/93 (5486) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 

235/98 на регистарска влошка бр 1-18175, го запиша 
во судскиот регистар зголемувањето на основачиот 
влог на Претпријатието за услуги и трговија на големо 
и мало „ИТЕЛ" п о увоз-извоз, ул „Север-jyr" б б., 
Томе Димитровски, ул „Димче Лахчански" бр 21/6, 
Битола 

Фирма* Претпријатие за услуги и трговија на голе-
мо и мало, увоз-извоз, „ИТЕЛ" п о. Битола 
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Седиште ул „Север-jyr" б б , Битола 
Основач Димитровски Томе, ул. „Димче Лахчан-

ски" бр 21/6, Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр 235/98 

(2906) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 
178/98 на регистарска влошка бр 1-18320, ja запиша 
во судскиот регистар промената на основач на Прет-
пријатие за меѓународна шпедиција, трговија на голе-
мо и мало „ЈУШПЕД", п о , увоз-извоз, ул „Желе-
зничка" бб , Битола 

Промена на основач на претпријатието за меѓуна-
родна шпедиција, трговија на големо и мало, „ЈУ-
ШПЕД" увоз-извоз, Битола 

Од претпријатието истапува основачот Мирко Ри-
стевски и се брише од судскиот регистар 

Во претпријатието пристапува лицето Мери Илио-
ска 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 178/98 
(2908) 

ѕ 

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 
152/98 на регистарска влошка бр 1-3248, го запиша во 
судскиот регистар истапувањето на основачот на При-
ватното претпријатие за угостителство, туризам и 
трговија на големо и мало „ФОНТАНА БЕ-НИ" п о 
експорт-импорт, ул „Народни Херои" бр 13, Битола . 

Од претпријатието истапува основачот Милан 
Илиевски 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 152/98 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
683/^7- на регистарска влошка бр 000790, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-
ја на мало Бона Живко Ристевска .ХАЦИ" ТП е Ри-
барци- Новаци 

Дејности: 070111. 070112, 070113, 070114, 070129, 
070132 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметаа со полно овластување, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот имот со полна одговрност 

Лице овластено за застапување е Бона Живко Ри-
стевска, без ограничување 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 683/97 
(660) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
703/97, на регистарска влошка бр 000810, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво .за производство и трговија со кожа и крзно 
Маркос Папагеоргиу „Ц П ЈТ " увоз-извоз д о о е л 
ул „Булевар 1-ви Мај" бр 7, Битола 

Основач" Маркос Николаос Папагосргиу. 
Дејности 012830, 012820, 012810, 070121, 070122, 

071023, 070132, 070221, 070222, 070250, 060502, 070320 
Обем' на одговорност полна одговорност 
Лице овластено за застапување на субјектот е Со-

тир Дурминовски од Битола 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 703/97 

(661) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
687/97, на регистарска влошка бр 000794, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за трговија Снежана Душан Блажевска населба Горно 
Оризари, Битола 

Основач Снежана Блажевска 

Дејности- 070114 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полни 
овластувања, и одговара лично со целиот СВОЈ имот 

Овластен потписник: Снежана Блажевска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 687/97 

(662) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
643/97, на регистарска влошка бр 000748, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
трговија на мало „ТИНО" ТП ул „Илинденска" број 
18, Битола. 

Дејности 070111, 070122, 070113, 070114, 070132 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет трговецот пое-
динец одговара со целокупниот имот 

Управител' Јасминка Младеновска. 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 643/97 

(663) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
714/97, на регистарска влошка бр 000821, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Текстилната 
индустрнЈа-трикотажа „ТРИМОД" д о о. експорт-им-
порт Лидија и др ул „Прилепска" бр 90-а, Битола 

Основачи Бруно Курсодон од Р. Франција, Кот де 
Бомартел Сент Пере Ардеш, Анту Ан Потие од Р 
Франција, Сент Аманд Лезо ул Фобур де Турне бр 
282, Бернард Еспиталие од Р Франција, Кот де Бо-
мартел Сен Пере Ардеш и ЛидиЈа Зози Паспалова ул 
„Климент Охридски" бр 70-а, од Битола 

Дејности. 012512, 012513, 012611, 012613, 012612, 
012614, 012623, 012622, 012699, 07011, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070131, 071032, 070221, 070250, 
070260, 090150, 110309, 110303, 110902, 110909, 60502, 
070310, 070320, реекспорт, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, мал ограничен промет, 
меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки 
од консигнациоци складови на странски стоки 

Друштвото во прометот со трети лица истапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка, одговара со целиот имот 

Управител е ЛидиЈа Зози Паспалова 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 714/97 

(664) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
712/97, на регистарска влошка бр 000819, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за приредување на забавни игри „ТП" Вера Димитар 
Тримчевска ул „Кочо Чолаков" бр. 44, Битола. 

Дејности: 090209 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за ceoja сметка со полни 
овластувања, трговецот поединец со трети лица одго-
вара со целиот имот 

Овластен потписник е Вера Тримчевска 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 712/97 

(665) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
616/97, на регистарска влошка бр 000721, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за превоз, Драганчо Драгомир Богдановски „ФИНО" 
Т П ул „Кумровец" бр 76, Битола 

Основач Драганчо Бобановски. 
Дејности 060602 
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Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име иза СВОЈ а сметка со полно 
овластување, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот имот 

Овластен потписник е Драганчо Бобановски 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 616/97 

(666) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
696/97, на регистарска влошка бр 000803, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за услуга Николче Петар Мијаков „ДИЈАМАНТ" 
Т П нас „Карпош" 5-2/16, Би|рла 

Дејности 060602 * 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лрца 
одговара со целиот имот, полна одговорност 

Овластен потписник е Николче Јунаков 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 696/97 

'>! (667) 

Основниот суд во Битола, со решението* Трег бр. 
694/97, на регистарска влошка бр 000801,5 го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец; поединец 
за услуга Благојче Методија СТОЈКОВСКИ ,',АМИКО" 
Т П ул „Јоаким Крчовски" бр 8, Битола 

Дејности 090209 
Трговецот поединец во правниот промет со трепти 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полни 
овластувања, и одговара лично со целиотГСВОЈ имот 

Овластен потписник е Благојче СТОЈКОВСКИ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 694/97. 
- (668) 

*** Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
676/97, на регистарска влошка бр. 000781, го запиша 
во трговскиот регистар Месарница „ЉУБЕ И ГОЦЕ" 
ТП Љубе Ордан Марковски, ул „Ж Јовановиќ - Шпа-
нац" б.б. Битола. 

Основач Љубе Марковски. 
Дејности' 070113, месо, живина, риба, месни прои-

зводи 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка со полни овластувања и одговара 
со целиот имот со полна одговорност 

Лице овластено е Љубе Марковски 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 676/97 

(669) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
671/97, на регистарска влошка бр 000776, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец уго-
стител Љупчо Сидор Кузмановски ТП е Дихово, Би-
тола 

Дејности: 080190, други угостителски услуги, (ка-
феани, биф иња) 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет трговецот пое-
динец одговара со целокупниот имот 

Лице овластено за застапување е Љупчо Кузманов-
ски, управител со неограничени овластувања 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 671/97 
(670) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
731/97, на регистарска влошка бр 000832, го запиша 

во трговскиот регистар основање на Трговското дру-
штво за производство, трговија и услуги Бујароски 
Слободан и Николина БуЈароска „БОШКО - КО-
МЕРЦ" д о о Мешеишта 

Седиште Мешеишта 
Содружници Слободан Бујароски, Николина Буја-

роска со договор од 15 12 1997 год 
Дејности 0111311, 011312, 011313, 011314, 011315, 

011319, (Ј11320, 011390, 011420, 011430, 011710, 011941, 
011949, 012130 , 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 
012322, 012323 , 012324, 013021, 013041, 013042, 020110, 
020121, 020129 , 020131, 020139 , 020140, 020201, 050100, 
050201, 050202 , 050203, 050209 , 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503 , 060601, 060602 , 070111, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070ii8, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 080119, 080129, 0 80190, 090121, 
090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090171, 
090172, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101, 
110309, откуп на земјоделски и сточарски производи, 
шумски плодови и лековити билки, откуп на добиток 
и" јживина, реекспорт, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, угостителски и туристички услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство, и 
отстапување на инвестициони работи на странско лице 
во' Република Македонија, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во 
транспортот, забавни игри на автомати. 

Друштвото во прометот со трети лица истапува во 
свое име и за своЈа сметка со полни овластувања, дру-
штвото во прометот со трети лица одговара со целиот 
имот, полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Николина Б у д о -
ска, управител а застапник е Слободан Бујароски 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 731/97 
(671) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
679/97, на регистарска влошка бр 000784, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за 
угостителство, Замира Ферат Зиба „ЗАНА" ТП Дела-
гожда 

Дејности. 080121 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за СВОЈ а сметка, а за обврските настанати во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот имот 

Од Основниот суд во Битола, Трет бр. 679/97 
(684) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
716/97, на регистарска влошка бр 000823, го запиша 
во трговскиот регистар основање на Производното, 
трговско, транспортно и услужно друштво Енгин Ци-
цо „СУЛТАН ЕКСПРЕС", увоз-извоз ДООЕЛ, ул 
„Дримени" бр 1, Струга 

Дејности 050100, 050302, 060502, 060503, 060602» 
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070250 , 080129, 080190, 090201, 090209, 110903, 
110109, 070310, 070320, забавни игри, флипери и ел , 
меѓународен транспорт на стоки и патници, малогра-
ничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своЈа сметка, полни овластува-
ња Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот имот 
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Лице овластено е Енгин Цицо 
Од Основниот суд во Битола, Трет бр 716/97 

(688) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
710/97, на регистарска влошка бр 000817, го запиша 
во трговскиот регистар, Трговија на мало ТП „ГЕЧЕ" 
продавница за стакло, керамика и порцелан, Евгенија 
Симон Јовчески, ул „М. Тито", 113, Струга 

Седиште: ул. „М Тито" 113, Струга 
Дејности. 070126, трговија на мало со стакло, кера-

мика и порцелан 
ТП во правниот промет со трети л"ица истапува во 

свое име и за своја сметка има полни овластувања, а 
за обврските настанати во правниот промет со трети 
лица ТП одговара со целиот имот 

Лице овластено е Евгенија Симон Јовчески. 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 710/97 

(689) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
690/97, на регистарска влошка бр 000797, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за услуги 
Ценка Хусеин Артим „АРГИМ" Т П е Рад ол ишта, 
Струга 

Трговец поединец е Артим Ценка 
Дејности 080201, 080202, 110909 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка и одговара 
лично со целиот имот 

Овластен потписник е Ценка Артим 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 690/97 

(690) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
707/97, на регистарска влошка бр 000814, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец 
Кормакоски Изет Наим, сервис Т П Лабуништа 

Дејности 090132 , 090131, 090139 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, полни 
овластувања, а за обврските настанати во правниот 
промет трговецот поединец одговара ср целиот имот 

Овластен потписник е Кормакоски Изет Наим 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 707/97 

(692) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
864/97, на регистарска влошка бр 000791, го заниша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
Абдула Ајрула Кеча за превоз на стока во друмскиот 
сообраќај, Т П Велешта 

Трговец поединец Абдула Кеча 
Дејности 060502 
Трговецот поединец одговара лично со целиот 

имот 
Овластен потписник е Абдула Кеча 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 864/97 

(693) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
729/97, на регистарска влошка бр 000830, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги, Тони Ди-
митриевски, Жарко Димитриевски „МИК" д о о е 
Климештани, Мешеишта 

Седиште е Климештани, Мешеишта 

Содружници Тони Димитриевски и Жарко Дими-
триевски, со договор од 08 12 1997 год 

Дејности 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 
013042, 013043, 013050 013071, 013072, 013073, 013074, 
013080, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 
013119, 013121, 013200, 020110, 020140, 020201, 020302, 
050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 072014 , 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090131, 090132, 0980133, 090139, 090171, 090172, 
090179, 090209, 110109, 110309, 110903, откуп на земјо-
делски и сточарски производи, шумски плодови и ле-
ковити билки, реекспорт, меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, миење 
коли, забавни игри на автомати, менувачници 

Друштвото во прометот со трети лица истапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка, полни овластувања, дру-
штвото во прометот со трети~лица одговара со целиот 
имот, полна одговорност 

Лице овластено за застапување на друштвото е То-
ни Димитриевски, управител 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 729/97 
(694) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет бр 
732/97, на регистарска влошка бр 000833, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
сендвичара, Салоски Нафис Минур, Т П „БУРМАН", 
Лабуништа 

Седиште Лабуништа 
Основач Салоски Минур со акт од 16 12 1997 год 
Дејности 080190 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своЈа сметка со полни 
овластувања 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот е Салоски Минур 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 732/97 
(695) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
739/97, на регистарска влошка бр 1500840, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
за трговија на мало со мешовити стоки НиЈас Бесим 
Челоски Т П Лабуништа 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070132 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своЈа сметка, полни 
овластувања, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот имот 

Овластен потписник е Нијас Челоски 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 739/97 

(696) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
717/97, на регистарска влошка бр 000824, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец 
Неки Џевит Жута за превоз на патници Т П Велешта 

Трговец поединец е Неки Жута 
Дејности: 060501, 060602. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот имот 

Овластен поптисник е Неки Жута 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 717/97 

(697) 



27 март 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 833 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр 
699/97, на регистарска влошка бр. 000806, го запиша 
во трговскиот регистар д.о.о е.л., Друштво со ограни-
чена одговорност за градежништво трговија и услуги, 
Бе кировски Зекир „ДАДЕ", е. Подгорци, Лабу ништа. 

Дејности: 050100, 050209, 050100, 050209, 050301, 
050302, 080121, 080129, 080190, 060501, 060502, 060503, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070310, 070320, неограничен промет. 

Основач. Бе кировски Зекир 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка, со Полни овла-
стувања и одговара со целиот СВОЈ имот со Полна од-
говорност . 

Зекир зе кировски - управител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр, 699/97 

(698) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
661/97, на регистарска влошка бр 000766-Битола, го 
запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за 
трговија на мало, Славко Србин Милески „ХФЛ", тп, 
Луково. 

Трговец поединец: Славко Србин Лилески. 
Дејности: 070122. 
Трговецот пшоединец одговара лично со целиот 

свој имот. 
Овластен потписник Славко Милески. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 661/97 

(699) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
686/97, на регистарска влошка бр. 000793, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за уго-
стителска дејност Крстевски Стојче Нове, ул, „Гуро 
СалаЈ" бр. 3, Струга 

Лице овластено за застапување - Крстевски Нове 
ул. „Ѓуро СалаЈ" бр 3, Струга. 

Дејности: 080121, 080122, 080190. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своЈа сметка, со Полни овластувања и 
одговара лично со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 686/97. 
(700) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
678/97, на регистарска влошка бр 000783-Битола, го 
запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Алимоска Бешит Сефаде, тп, Лабу ништа. 

Трговец поединец, угостител Алимоска Бешит Се-
фаде, тп, Лабу ништа. 

Седиште: Лабу ништа, Лабу ништа. 
Дејности: 080121, 080122, 080129, сендвичара 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности Алимоска Сефа-
де 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 678/97. 
(701) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
709/97, на регистарска влошка бр. 000816, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз 

на патници со такси автомобили Ќани Акиф Лима-
новски, тп, ул „Мите Трновски" бр. 28, Ресен 

Трговец поединец за превоз на патници со такси 
авотмобили ќани Акиф Љунановски, тп. 

Дејности- 060602. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а одго-
вара со целиот свој имот 

Ќани Љумановски - директор со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Седиште* ул „Мите Трновски" бр 28, Ресен 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 709/97. 

(702) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
730/97, на регистарска влошка бр 000831, го запиша 
во трговскиот регистар упис на Трговец поединец зг 
угостителство Џини Науме Мазниковска „М-Џ2" ТЕ 
е Јанкоец, Ресен 

Дејности: 080129, 080190. 
Трговцот поединец во правниот промет со трет!' 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв 
реките настанати во правниот промет трговецот пое 
динец одговара лично, со целокупниот имот 

Управител - Џини Мазниковска, без ограничувања 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 730/97. (70з; 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
743/97, на регистарска влошка бр 000844, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на Трговец поеди 
нец за забавни игри, забавен клуб и видеотека Ѓоро 
Благоја Маркоски, 2 М ул „Томе Никле" бр 78-а 
Крушево 

Дејности 090209, други лични услуги Ћ услуги нг 
домаќинства, забавни гри, забавен клуб, видеотека 

Во правниот промет со трети лица истапува во сво* 
име и за ceoja сметка, полни овластувања, а за обв 
реките настанати во правниот промет со трети лицг 
трговецот поединец одговара лично со целиот имот 

Лице овластено за застапување е Ѓорѓи БлагоЈ« 
Маркоски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 743/97 
(704; 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
701/97, на регистарска влошка бр 000808, го запиша 
во трговскиот регистар основање на Трговското дру 
штво за трговија „МАРИМОН" увоз-изво: 
Д О О Е Л Светлана Ангеле Блажеска, ул. „Ник< 
Доага" б б , Крушево 

Основач Светлана Ангеле Блажеска од Крушево 
Дејности. 020110, 020140, 060502, 060602, 070113 

070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126 
070127, 070128, 070129, 70132, 070140, 070211, 070219 
070221, 070121, 080190, 080129 , 090150, 090209, 070111 
080201, 080202, 070310, 070320 

Друштвото во прометот со трети лица истапува в( 
свое име и за СВОЈ а сметка, одговара со целиот имот 
полни овластувања, и полна одговорност 

Управител Светлана Блажеска, без ограничувана 
во рамките на запишаните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 701/97 
(705 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
617/97, на регистарска влошка бр. 000722, го запиш; 
основањето на Трговското друштво „АТОМ" увоз-из 
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воз Ѓорѓи Михајло Христовски Д О.О.Е.Л. ул ,Д1иту 
Гули" б б , Крушево 

Основач. Ѓорѓи Христовски 
Дејности. 012810, 013021, 013022, 013041, 013042, 

013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013080, 013121, 
013122, 020110, 020140, 030001, 020302, 050302, 060501, 
060502, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 071050, 070211, 070212, 070^13, 070214, 
070129, 070211, 070222, 070223 , 070224, 079225, 070226, 
070227 , 070229, 070250, 080111, 080112, Q90121, 090131, 
090160, 090171, 090172, 090179 , 090189, 0^0209, 110903, 
110909, 012703, 070310, 070320 

Дртуштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка и одговара со 
целиот имот, полна одговорност и полни овластувања 

Управител на друштвото во внатрешниот и надво-
решно трговскиот промет е Ѓорѓи Христовски 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 617/97. 
_ _ (706) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
653/97, на регистарска влошка бр 000758, го запиша 
во трговскиот регистар основање на Трговското дру-
штво за угостителство „ХЕДА" увоз-извоз 
Д О.О Е Ј Ставре Тома Мандилоски, ул „Манчу 
Матак" 30, Крушево 

Основач Ставре Тома Ман ди лос ки. 
Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 07Q121, 

070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070219, 070224, 
070250, 080190, 080129, 080201, 080202, 090209, 110309, 
060502 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка и одговара 
со целиот имот 

Управител на друштвото е Ставре Тома Мандило-
ски 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 653/97 
(708) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
750/97, на регистарска влошка бр 000851, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на Трговец поеди-
нец за трговија на мало Спасија Ѓорѓи Ангелеска 
„АНИ-ИВА" Т П ул „Бидимаж" 26/4, Прилеп 

Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка има полни 
овластувања, а за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица трговецот поединец одговара со 
целиот имот, полна одговорност. 

Овластено лице за застапување со неограничени 
овластувања е Спасија Ѓорѓи Ангелеска 

' Од Основниот суд во Битола, Трег бр 750/97 
(709) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
41/97, на регистарска влошка бр 000543, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главнина на Друштвото за производство и пролет Ли-
лјана и др. „ВФС-ТРАДЕ" д о.о. увоз-извоз ул. ,;Ѓоре 
Горески" 5, Прилеп. t . 

Зголемување на основната главнина на друштвото 
за производство и промет и др ВФС-ТРАДЕ д о о 
увоз-извоз со вложување на непарични средства, пред-
мети од страна на содружникот Македо Варен пан-
деле експорт-импорт Франкфурт, Германија, во про-
тиввредност од 50.000 ДЕМ или 1.560.000,00 ден 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 41/97 (710) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
711/97, на регистарска влошка бр. 0008г18, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец; за лимарски услуги Јован Марко Матевски „ЛИ-
МАР'* Т.П е. Селце, Прилеп. 

Дејност 090123, изработка на разновидни метални 
производи 

Во' правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за СВОЈ а сметка, а за обврските настанати во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
имот. в 

Овластен потписник Јован Матевски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 711/97. 

(711) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
627/97, на регистарска влошка бр 000732, го запиша 
во .^трговскиот регистар Трговското друштво за тек-
стил, ипроизводство на Васил Дионис Попчески, 
„СМЕРНОВ-ТЕКСТИЛ д о о увоз-извоз ул „Точи-
ла" бр 13/14, Прилеп 

Основачи Васил Шопчески од Прилеп, ЛемониЈа 
Смернов од Р ГрциЈа 

Дејкоски: 011315, 011832, 011941* 012001, 012111, 
012130, 012141, 012201, 012202, 0 ф 1 0 , 012321, 012322, 
.012324, №2410, 012421, 012521, 0Џб1 i, 012612, 012613, 
012614, 0l2§15 , 012621, 012622 , 012623, 012624, 01^629, 
012699, 012701, 012703, 012810, 012901, 012909, 013010, 
013021, 013030, 013041, 013042 , 013050, 013072, 013099, 
013111, 013112, 013113, 013114, 0113115, 13119, 013121, 
013400, 013500, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 
060501, 060502 , 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 
070113, 07011, 070121, 071022, 070123, 070124, 071025, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 071031, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070221, 070222, 
070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260 , 080f90, 090121, 090132, 090150, 090201, 
090202, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 110905, 
110909, 070310, 070320, забавни и видео игри, откуп на 
лековити билки и шумски плодови, авто перални, пре-
воз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на патници во меѓународниот друмски сообра-
ќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓу-
народна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, реек-
спорт. 

Васил Шопчес!«!, управител без ограничување во 
рамките на запишаните дејности 

Лемонија Смернов, застапник во надворешно 
трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр 627/97 
(712) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
619/97, на регистарска влошка бр 000724, го запиша 
основањето на Друштво со ограничена одговорност 
„МИКРОН ПРОМЕТ" ДООЕЛ ул „Леце Котески" 
б б Прилеп. 

Основач „МИКРОН-ПРИЛЕП" ДООЕЛ, Прилеп 
Дејности. 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 

070113, 070114 , 070125, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, Р71028, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250 , 070260, 090131, 090132, 090139, 110301, 
110302, 110303, 110309, 030311, 030310, вршење на ра-
боти и мал ограничен промет, изведување'инвестицио-
ни работи во странство и отстапување на' инвестицио-
ни работи на странско лице во РМ, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, услуги на 
истражување, давање и користење на информации и 
знаење во стопанството, науката, услуги на атестира-
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ње, услуги на фактори, финансиски инжинеринг и дру-
ги услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, агенциски услуги во тран-
спорт, продажба од консигнациони складишта на 
странска стока, реекспорт 

Дртуштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своЈа сметка и одговара со 
целиот имот, полни овластувања 

Андреа Белчевски управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 619/97. 
(713) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
700/97, на регистарска влошка бр 000807, го запиша 
во трговскиот регистар запишување на Трговец поеди-
нец, сендвичара „БОНА-Н" Неџат Чебир Адеми е 
Зајас 

Трговецот поединец-сендвичара е основана со изја-
ва од 04 12 1997 год , од лицето Адеми Неџат од е 
3ajac 

Дејности 080129, 080190 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските настанати во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со целиот имот. 

Овластен потписник на ТП е Адеми Неџат со овла-
стувања во границите на запишаните дејности 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 700/97. 
(714) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
693/97, на регистарска влошка бр 000800, го запиша 
во трговскиот регистар зосновање на Трговско дру-
штво за градежништво, трговија' и услуги „ВЛАЈ" 
увоз-извоз Нехрут Мејдоски Д О.О.Е.Л. ул. „Стојан 
Сандески" бр. 53, Кичево. 

Дејности: 011949, 012201, 012421, 012429, 012622, 
012624, 012691, 013010, 013021, 013041, 013042, 013099, 
013121, 013904, 013909, 020110, 020130, 020140, 020200, 
030003 , 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060602 , 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224 , 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090183, 
090189, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, 
мал ограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, застапување на странски фирми, по-
средништво, вршење на" комисиони работи и реек-
спорт 

Во правниот промет со трета лица друштвото иста-
пува во свое име и за ceoja сметка, со полни овласту-
вања, а за обврските настанати во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со целиот имот, 
полна одговорност. 

Законски застапник на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет е Нехрут ШСЈДОСКИ, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 693/97 
(715) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
695/97, на регистарска влошка бр 000802, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец за трговија „МИКИ ПРОМ" AjeT Асанкадриу 
е Туин, ОсломеЈ 

Основач Ајет Кадриу со изјава од 01.12 1997 годи-
на 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070132 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка во грани-

ците на запишаните дејности, а за обврските настана-
ти во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец одговара со целиот имот, полна одговорност 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр. 695/97 
(716) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
735/97 на регистарска влошка бр. 000836, го запиша 
во трговскиот регистар запишување го на Трговецот 
поединец за производство на бурек Катари Љазам Се-
лаудин „Б - 3" ул.„7-ми ноември"' 128. 

Дејности- 013012, 013022, 013172, 013172, 70111, 
090171, 090179. 

Јашари Селаудин, овластен потписник со неограни-
чени овластувања. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 735/97 

(721) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
680/97 на регистарска влошка бр. 000785, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
за трговија на мало Јусуф Мухарем Фејзула „ТАЛАС" 
ТП ул.„Гоце Делчев" бр 208 Охрид. 

Дејности. 070114, 070111, 070112, 070113. 
Управителот Јусуф Фејзула од Охрид, ул „Гоце 

Делчев" бр 208 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за ceoja сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 689/97. 
(722) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
47/97 на регистарска влошка бр. ООУбОб, го запиша во 
трговскиот регистар управителот на ..ОТЕКС - АН-
ГОРА" Друштво со ограничена одговорност за прои-
зводство на предиво основано од едно правно лице 
ул „7-ми Ноември" бр.181 

Лице овластено за застапување на „ОТЕКС - АН-
ГОРА" Друштво со ограничена одговорност за прои-
зводство на предиво основано од едно лице Охрид 

ВД - Управителот Митрески Димче продолжува да 
го застапува Друштвото како управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 47/97 (723) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
697/97 на регистарска влошка бр. 697, го запиша во 
трговскиот регистар трговецот поединец за трговија 
на мало Чаулев Јован Александар „ЧАУЛЕ" ти 
Охрид, ул „Цар Самуил" бр.44. 

Дејност: 070140. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Овластен потписник: Александар Чаулев. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 697/97. _____ (724) 
Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 

674/97 на регистарска влошка бр. 000779, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на трговецот 
поединец за посредување Најдески Танас Милчо 
„ЦЕНТАР" Охрид т.п. ул.„Булевар Мак. Просветите-
ли" бб 

Овластен потписник Надески Милчо од Охрид 
Дејности: 100101, 100200, 11309, 11402, 110403, 

110404, 110909 
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Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот СВОЈ ИМОТ со полна одговор-
ност 

Од Основниот суд ko Битола, Трег бр 674/97 
(725) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
666/97 на регистарска влошка бр 000771, го запиша 
во трговскиот регистар трговецот поединец за тргови-
ја, услуга и радио и телевизија Зоран Стефановски 
„СТЕФАН КОМПАНИ" увоз-извОз д о о е л ул „Да-
ме Груев" бб кула V Охрид 

Основач Зоран Стефановски, Охрид „Даме Груев" 
бб кула V 

Дејности" 070111, 070112,' 070113, 070114, 070121, 
070123, 070127 , 070131, 070132 , 070211, 070212, 070213, 
070219, 070221, 070223, 070225, 070250, 080121, 080129, 
080201, 080202, 120350, изнајмување на видео касети, 
070310, 070320 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полни овла-
стувања 

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

Зоран Стефановски - управител без ограничувања 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 666/97 

(726) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
669/97 на регистарска влошка бр 000774, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
за услуга Олгица Милан Мирческа „АГЕНЦИЈА ИН-
ТЕР ТРАВЕЛ" ул „Булевар Туристичка" бр 104 1/15 
Охрид 

Дејности. 080201, 080202 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 669/97 

(727) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
720/97 на регистарска влошка бр 000828, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец 
за трговија на мало Дестан Фарух Орхан „ФИНЕС" 
тп ул „Беќир Али Риза" бр 29 Охрид 

Трговец поединец за трговија на ivta-ло Дестан Фа-
рух Орхан „ФИНЕС" т п Охрид 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070129 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целиот СВОЈ имот 
Дестан Орхан овластен потписник со неограничени 

овластувања 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 720/97 

^ (728) 
Основниот суд^во Битола, со решението Трег бр 

385/97 на регистарска влошка бр 000519, го запиша 
во трговскиот регистар уписот уписот на трговецот 
поединец за трговија Владо Драган МоЈаноски т п 
„САШО" е Љубаништа Охрид 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070132 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настанува во свое име и за CBOja сметка со полни 
овластувања и одговара со целиот имот 

Овластен потписник Владо МоЈаноски 
Од Основниот суд во Битола, Трег бр 385/97 

(729) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
727/97 на регистарска влошка бр 000828, го заниша 

во трговскиот регистар основањето на друштвото со 
ограничена одговорност Трговско друштво за прои-
зводство, трговија и услуги Ѓорѓиески Сашо „ЕВРО-
СОК" д о о е л ул „Абас Емин" бр 309 Охрид 

Управител- Сашо Ѓорѓиески со изјава од 
08 12 1997 

Дејности 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013030, 013099, 
013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 
050301, 050302, 060502, 070602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070127, 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212 , 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, откуп на земјоделски и сточарски 
производи, шумски плодови и лековити билки, 070310, 
070320, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредува-
ње и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, 080119, 080190, 
080201, 080202 , 090121, 090202, миење на коли, 090209 
забавни игри, 110109, 110309 

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

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говра со целиот СВОЈ ИМОТ полна одговорност 

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител Сашо Ѓорѓиески 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 727/97 
(730) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
267/97 на регистарска влошка бр 000827, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на доо Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Биткоска 
Јованка „ЛЕНИ", Охрид д о о е.л е.Пештани, Охрид 

Содружник Биткоска Јованка со изјава од 
10 12 1997 г 

Дејности- 012521, 012512, 012513, 012514, 012515, 
012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 
012613, 012614 , 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 
012691, 012699 , 012701, 012702 , 012810, 012820, 012830, 
012099, 013121, 012909, 060501, 060502, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125,' 070126, 070127 , 070128, 080129, 070131, 
070140, 070150 , 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070223 , 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски и сточар-
ски производи, шумски плодови и лековити билки, по-
служување со кафе, сокови и цигари со автомати, 
070310, 070320, реекспорт, меѓународна шпедиција, по-
средување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 080111, 
080112 , 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 
080201, 080202, 090121, миење на коли, 090150, 090202, 
090209, забавни игри на автомати, игри на среќа, 
110109, менувачници, 110309 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за ceoja сметка полни 
овластувања 

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

Лице овластено за застапување на друштвото и 
управител е Биткоска Јованка 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 726/97 
(731) 

Основниот суд СКОПЈЕ I - СКОПЈС, СО решението 
Трег бр 2652/97, на регистарска влошка бр 6-
02001215-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП Градежник „БИГОР КАМЕН" тп Косто 
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Тане Таневски Трговец поединец за производство, ус-
луги и промет во градежништвото со седиште во е Ро-
етуше - Ростуше. 

Основач на трговецот поединец е Косто Тане Тане-
ски од е Ростуше - Госту ше. 

Дејност: 050302 
За обврските сторени во правниот промет тргове-

цот поединец истапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврските одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец во правниот промет е Коста Танески - управител 
без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 2652/ 
97 (834) 

Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈС, со решението 
Срег бр 5/96, на регистарска влошка бр. , го запиша 
во судскиот регистар уписот на политичка napraja 

Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег.бр.83 се запишува политичката партија „СОЈУЗ 
НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА" со седиште во 
Скопје на ул.„Вашингтонска" бр.67 која ја застапува 
нејзиниот претседател Амди Бајрам. 

Политичката партија стекнува СВОЈСТВО на правно 
лице и може да започне со работа од 12.01 1998 годи-
на 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Срег бр 5/96 
(835) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег - бр 2403/97, на регистарска влошка бр 6-
02000895=000-06, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на ТП „МАРИЈА" Авто такси Златко Коста-
дин Николов ул.„Вамбел" бр.2/3-3, СкопЈе 

Дејност. 060602 
Управител и основач на ТП е Златко Николов 

ул „Вамбел" бр 2/3-3, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за cboj& сметка, а- за обврските одговара лично 
со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 2403/ 
97 1 (836) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2543/97 на регистарска ; влошка бр 6-
02001202-000-06, го запиша во трговецов регистар 
уписот на трговецот поединец на т п за превоз'на пат-
ници Треневски Тодор Славе „ОПАТОМ" ул .„Френ-
клин Рузвелт" бр.34/Н/9, Скопје. 

ТП „СЛАТОМ" е основано со пријава,од 11 11 1997 
год 

Дејност: 060501. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Траг бр 2543/ 

97 • (839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, хо решението 
Трег бр 2755/97, на регистарски влошеа бр 6-
02001228-000-06, го запиша во трговскиов регистар 
основањето на трговецот поединец на Авто такси 
„МАГИ" ТП Љубен Андон Андоновски ул.„368" бр 2 
Скопје ' ! а 

Основач: Љубен Андоновски од Скопје, ул „368" 
б р 2 I * ' ; 

Дејност. 06Q602 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обв-
рските одговара со целокупниот имот. 

Љубен Андоновски - управител, без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2755/ 

97 (840) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2583/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001087-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот поединец на ТП „ЗОЦ" 
Атво такси Зоран Алексо Василевски ул.„Тодор Чан-
гов" бр 19/10, Скопје. 

Дејност: 060602. 
Управител на ТП е Зоран Василевски ул.„Тодор 

Чангов" бр 19/10 Скопје 
Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Трег бр. 2583/ 

97 (837) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2506/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001082-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот поединец на Радио такси 
„ДУЛЕ" т п Менсур Селам Фејзула ул „Серава" 
бр 57, Скопје. 

Дејност- 060602 
Управител Менсур Фејзула од Скопје, ул „Серава" 

бр 57 
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 2506/ 
97 (838) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
673/97 на регистарска влошка бр. 000778, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на т.п. на Трго-
вец поединец за трговија на мало Бубеска Крсте Ми-
моза „МОНИ" .СВоСтефан Охрид. 

Основач Бубеска Крсте Мимоза. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114. 070129, 

070132, 070121, 070122, 070123 , 070126, 070128 
Овластувања во свое име и за своја сметња 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Бубеска Мимоза со неогра-

ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. , 

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 673/97. 
(732) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
49/97 на регистарска влошка бр. 000604, тр запиша во 
трговскиот регистар уписот на управител на „ОТЕКС 
- СТИЛ" Друштво со ограничена одговорност за прои-
зводство на текстилна конфекција основано до едно 
правно лице ул.„7-ми ноември" бр.181 Охрид. 

Лице овластено за застапување на „ОТЕКС -
СТИЛ" Друштво со ограничена одговорност за прои-
зводство на текстилна конфекција основано од едно 
правно лице Охрид. 

ВД - Управителот Павле Карашов 
го застапува Друштвото како управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 49/97. (733) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
51/97 на регистарска влошка бр. 000602, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на „ОТЕКС - БОЈ АЏИ ЛЕ-
ШИЈА" Друштво со ограничена одговорност основано 
од едно правно лице с.Мешеишта Охрид. 

Лице овластено за застапување на „ОТЕКС - Б О -
ЈАЏИЛНИЦА" Друштво со ограничена одговорност 
основано од едно правно лице с. Мешеишта Охрид 

ВД - Управителот Димоски Јонче продолжува да 
го застапува Друштвото како управител 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 51/97 (734) 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
702/97 на регистарска влошка бр 000809, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија 
на Климе Богосав Велиноски т п ул.„Булевар Тури-
стичка" бр 101-1/12 Охрид 

Основач Климе Вељаноски 
Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за СВОЈ а сметка со полно 
овластување и одговараат со целиот СВОЈ ИМОТ СО пол-
на одговорност 

Овластен потписник Климе Велиноски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 702/97 

(735) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 
672/97 на регистарска влошка бр 000777, го запиша 
во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија 
на мало Лејла Екрем Азизоска „ЗИЗИ" тп ул „Даме 
Груев" ПЗ, Охрид 

Основач Лејла Екрем Азизоска од Охрид ул.„Даме 
Груев" ПЗ. 

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 
070132. 

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

Трговецот поединец одговара за своите обврски 
лично, со целиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр 672/97 
(736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2624/97 на регистарска влошка бр 6-
02001214-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот поединец на Колонијал ТП 
„ФАРМО" Фариз Исљам Сали ул.„Методи Митевски" 
бр 10 Скопје. 

Дејности- 070111, 070112, 070113, 070114, 070129 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот СВОЈ имот 

Управител- Фариз Сали, без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2624/ 

97. (841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, 'со решението 
Трег бр 1929/97 на регистарска влошка бр 3-
02000850-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговско друштво за трговија и посре-
дување „О - М" Мијо Нос д.о.о. хотел Пелагонија 
СкопЈе, ул. „721" б.б. Скопје. 

Дејности: 070140, 070150, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070212, 070213, 
070214, 070221, 070219, 070211, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070240 , 070250, 070260, 070230, 
080201, 080202, 110302, 110303, 110301, 110304, 110309, 
110909, 110402, 110403, 110404, 110620, 070310, 070320, 
комисиона продажба, консигнациона продажба, заста-
пување, посредување 

Во правниот промет Друштвото истапува на ceoja 
сметка со свои средства 

За обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Олга Митоска - управител без 
ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег бр 1929/ 
96, (842): 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 2733/97 на регистарска влошка бр 6-
02001184-000-01, го запиша во судскиот регистар како 
трговец поединец Трафика „АСТРА" ТП Жарко Бо-
жидар Светозаревиќ ул „Борис Кидрич бр <76 Тетово 

Основач Жарко Божидар Светозаревиќ од Тетово 
ул „Борис Кидрич" бр 76 Тетово 

Фирма- Трафика „АСТРА" ТП Божидар Светоза-
ревиќ ул „Борис Кидрич" бр 76 Тетово 

Седиште Тетово ул „Борис Кидрич 
Дејност 070129 
За управител на ТП се одредува лицето Жарко Бо-

жидар Светозаревиќ од Тетово 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за ceoja сметка 
За обврските на ТП во правниот промет со трети 

лица превземени во текот на работењето одговара 
Жарко Божидар Светозаревиќ лично со целиот СВОЈ 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2733/97 (843) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2718/97 на регистарска влошка бр 8-
02001175-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги на голе-
мо и мало „ЗАНА 1" Реџеп експорт-импорт Тетово, 
ул „Страшо Пинџур" бр 101 Тетово 

Друштвото е основано од страна на Реџеп Исмаили 
од е Џепчиште, Тетово 

Дејности 070121, 070320 
Управител на друштвото е лицето Реџеп Исмаили 

од е Џепчиште Тетово 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка 
За обврските настанати во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со сите свои средства 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2718/ 

97 (844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 2206/97 на регистарска влошка бр 4-
02001210-000-03, го запиша во трговскиот регистар ор-
ганизирањето на Акционерско друштво за производ-
ство и промет со млеко и млечни производи „МЛЕКА-
РА" увоз-извоз ул „29 Ноември" бб Тетово 

Дејности 013041, 013042, 013050, 013200, 020110, 
020110, 020120 , 020140, 020201, 020202, 060502, 070111, 
070113, 070114 , 070132, 070211, 070212, 060214, 070219, 
070222, 090129, 070310, 070320 

Неограничени овластувања со целиот СВОЈ ИМОТ 

МихаЈловски Мино претседател на Управниот од-
бор 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег бр 2206/ 
97 _ _ _ _ (845) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 1-41/97 на регистарска влошка бр. 3-
02001209-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштвото со ограничена одговорност 
Друштво за произовдство и промет на месо и месни 
производи, увоз-извоз „КЛАНИЦА" Георги, Друштво 
со ограничена одговорност ул „29 Ноември" бб Тето-
во 

Друштвото настанува во процес на трансформација 
врз основ на ЗТПОК и усогласување со ЗТД 

Друштвото е основано со Договор за ДОО од 
12.09 97г 7 а основачи се Георги Георгиев, Незири 
СеЈди, Николоски Звонимир, Ѓорѓиески Тихомир, Ја-
кимоски Миле, Спировски Ване и Фонд Пиорм 



27 март 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 839 

Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070122 
070123, 070124, 070125 , 070126, 070128, 070140, 070150 
070211, 070212, 07021ЗУ 070214, 070222, 070223, 070224 
070226, ,070230, 070240, 110301, 110302, 110309, откуп 
на сурова кожа, земјоделски и сточарски производи, 
шумски плодови, печурки, полжави и водоземци, 
070310, 070320. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Незири Сејди - упра-
вител на Друштвото 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје; Трег бр 2543/ 
97. (846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје^ со решението 
Трег бр 2673/97 на регистарска влошка бр 8-
02001174-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги 
„ДЕКИ КОМЕРЦ" Кевсер Шабан дооел експорт-им-' 
порт ул.„Полог" бр 1 Тетово 

Основач Кевсер Шабан од Тетово ул.„Корушка" 
бр 33 Тетово 

Дејности 060501, 060502, 060503, 070111, 070113, 
070123, 070126, 070211, 070213 , 070121, 070224, 070226, 
070250, 110309, 120909, 070310, 070320, застапување и 
посредување во падворешнотрговскиот промет на сто-
ки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција меѓу-
народен превоз на стоки и патници, транспорт на роба 
во меѓународен транспорт на роба во меѓународниот 
сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и СР Југославија.. 

Управител Кевсер Шабан од Тетово ул „Корушка" 
бр 33 без ограничување 

Целосна одговорност и неограничено овластување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2673/ 

97 - (847) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2631/97 на регистарска влошка бр 6-
02001203-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговецот поединец на Продавницата со ке-
рамика, стакло и порцелан и друга мешовита стока 
„ПАЛКОМ" Т П Палоши Сами Садик ул „М Тито" 
бр 54 лам 14 бр 3 Тетово 

Основач на фирмата^ е Палоши Сами Садик од Те-
тово ул „Б Миладиновци" бр 93 Тетово 

Одговара лично со целиот СВОЈ имот 
Овластено лице е Палоши Сами Садик управител 

без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 2631/ 

97 (848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг бр 5587/97 на регистарска влошка бр 1-69731-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и ре-
гистрација на државно средно економско училиште „8 
Септември" ц о ул „Борис Кидрич" бб Тетово 

Училиштето е основано со Одлука за основање 
бр 23-1785/3 од 11 07 1996 година, а основач е Владата 
на Р Македонија 

Основна дејност е воспитно - образовна за оствару-
вање на планови и програми од економската струка 
-со четиригодишно траење | 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег бр 5587/ 
97 (849) 

штипски фонд за локални патишта „БРВЕНИЦА" 
е Брвеница Општина Брвеница 

Дејности 100102, програмирање на планови за из-
градба, реконструкција и одржување на локалните па-
тишта, организирање и изработка на инвестиционо -
техничка документација и водење на комплетните ин-
вестициони работи и стручен надзор во реализирање 
на плановите и програмите за изградба, реконструкци-
ја и одржување на ј&калните патишта, склучување до-
говори за изградба; реконструкција и одржување на 
локалните патишта 

Сев запишува Глишиќ Станоја - вд директор 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 

4474/97 (850) 

Основниот суд, Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1284/97 на > регистарска влошка бр 7-
02000978-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Општинско Јавно претпријатие за 
вршење на комунални работи „ВАРДАР" е Брвеница 

Дејности 100310, 100320, 100351, 100352, 100391, 
100392, 100399 

Во правниот промет со трети лица Јавното прет-
пријатие настапува во свое име и за СВОЈ а сметка 
Глишиќ Станоја в.д директор со неограничена Одго-
ворност 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Трег бр 1284/ 
97 (851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр (и;Д309/97 на регистарска влошка бр 7-
02001128-000-09, го 'запиша во трговскиот регистар 
основањето на општинското Јавно претпријатие за 
уредување на градежно замЈиште „ВАРДАР ИНЖЕ-
НЕРИНГ" е Брвеница 

Основачи Влада на Р Македонија, Град СкопЈе и 
Општина Брвеница 

Дејности 100101, изработување на нацрт и предло-
зи на планови и програми за уредување на градежното 
земјиште, прибирање на средства од надоместок за 
уредување на градежно земјиште и надомест за уреду-
вање на градежно земјиште, изготвување на елабора-
ти и иницирање на постапки за разрешување на имот-
но правните односи, организирање и програмирање на 
инвестиционо - техничка документација и водење на 
комплетни инвестициони работи за уредување на гра-
дежното земјиште, заклучување на договори за уреду-
вање на градежното земјиште, извршување на други 
работи и задачи по кои ќе добијат налог, а се однесува 
на оваа дејност 

Се запишува Глишиќ Станоја - вд директор 
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег бр 1309/ 

97 (852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 4474/97 на регистарска влошка бр 3-69732-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на оп-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр 11820/93 на регистарска влошка бр.,1-40778-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и 
запишување надворешно трговски промет на Прои-
зводното - трговско и услужно претпријатие „ДИ -
МАЛ" д.о.о. увоз-извоз с.Требош, Тетово. ^ 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
27.07.1993 г. 

Основач Таири Бујар, е.Требош, Тетово. 
Дејности: 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 

070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 07Q250, 070260, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110903, 110309, 110302 , 080111, 080121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 050100, 050201, 050301, 050302, 
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090123, 090171, 090179, 011316, 013121, 012323, 012321, 
012421, 012615 , 012820, 070310, 07&320 

Во правниот промет Претпријатието настапува во 
свое име и за своја сметка 

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Таири Бујар дирек-
тор на претпријатието без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
11820/93 (853) 

Окружниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5320/93 на регистарска влошка бр 1-35810-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
приватното претпријатие како д о о и запишување на-
дворешно - трговски промет на Производното - тргов-
ско и услужно претпријатие „МУРТЕЗАНИ - КО-
МЕРЦ" д о о увоз-извоз е Порој, Тетово 

Претпријатието е основано со акт за основање од 
19 03 1993 г 

Основач Муртезани Сатки од Е ПОРОЈ , тетовско 
Дејности 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 

070222 , 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 
070230, 070240 , 070250, 070260 , 070111, 070112 , 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
110909, 110309, 110903, 110302 , 080111, 080121, 080190, 
080129, 080201, 080202, 050100 , 050201, 050301, 050302,, 
090123, 090171, 090179, 01131, 013121, 012323, 012421, 
012615, 012820 , 060501, 060502 , 060503, 070310, 070320 

Во правниот промет претпријатието настапува во 
свое име и за СВОЈ а сметка 

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Муртезани Сатки, работово-
ден орган директор без ограничување. 

Од Окружниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег бр 
5320/97 (854) 

Основниот суд СКОИЈС 1 - С ко ПЈ е,- GO решението 
Трег бр 2724/97 на регистарска влошка бр 6-
02001208-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговец поединец на Таксист „МЕМЕШИ" 
ТП Ракип Раметула Мамиши е Долно Палчиште оп-
штина Камењане 

Дејност 060602 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за CBOja сметка, а за обврските одговара со це-
лиот СВОЈ имот 

Лице овластено за застанување на трговец поеди-
нец е Ракии Мемеши - управител без ограничување 

Од Основниот суд СКОНЈС I - СКОПЈС, Трсг бр 2 7 2 4 / 
97 ( 8 5 5 ) 

Основниот суд СКОПЈС 1 - СКОПЈС, со решението 
Трег бр 2242/97 на регистарска влошка бр 6-
02000837-000-01, го заниша во трговскиот регистар 
уписот на Т П Продавница со колонијал „ШАР" т и 
Арифи Јакуп Јусуф е Требош - Желино 

Основач на фирма трговец поединец е лицето 
Арифи Јакуп Јусуф од е Требош - Желино 

Дејност 070114 
Одговара со целиот СВОЈ имот 
Овластено лице е Арифи Јакуп Јусуф управител 

без ограничување 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг бр 2242/ 

97 ( 8 5 6 ) 

Основниот суд СКОПЈС I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 2784/97 на регистарска влошка бр 6-
02001239-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговецот поединец на Авто такси „ДУЛЕ" 
т п Кузмановски Владимир Душан е Брвеница - Брве-
ница 

Основач на фирмата Т П е лицето Кузмановски 
Владимир Душан од е Брвеница - Брвеница 

Дејности 060602 
Одговара лично со целиот СВОЈ ИМОТ 

Овластено лице е Кузмановски Владимир Душан 
управител без ограничување 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр 2784/ 
97 (857) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2684/97 на регистарска влошка бр 6-
02001197-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговецот поединец за Трговија на ма-
ло со непрехрамбени производи „ЛОНИ" т.п. Леурант 
Арслан Кривца ул.„Братство Единство" бр.49 Дебар 

Основачи. Леурент Кривца од Дебар, ул „Петре 
Поповски" 

Дејност 070122. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските .свои одговара со целокупниот СВОЈ личен 
имот. 

Лице овластено за застапување Леурант Кривца -
управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 2684/ 
97 (858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 2599/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001162-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец ТП „ГИНОВЦИ" - тезга, Јонча 
Коле Петровски, е. Гиновци, Општина Ранковце. 

ТП „Гиновци" е основано со изјава бр. 1 од 
25.11.1997 година. 

Основач на „ТП" е Јоича Коле Петровски од е. Ги-
новци, општина« Ранковце. 

Дејност: 070112. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

обврски трговец-поединец одговара лично со целиот 
СВОЈ имот. 

Во внатрешен промет се запишува Јонча Коле Пе-
тровски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I СКОПЈС , Трег. бр 2 5 9 9 / 
9 7 . ( 8 5 9 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр 1407/97 на регистарска влошка бр 6-
02001178-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „ЖУ-ЖУ" ТТ1, колонијал, Ст-
ерие Трајко Милановски, ул. „Тоде Думба" бб., Кума-
ново. 

Дејност: 070114. 
Управител: Милановски Стиврис од Куманово, ул. 

„СТОЈам Арсов" 11-А. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските со целокуп-
ниот свој имот 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег. бр 1407/ 
97 (860) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 2345/97 на регистарска влошка бр 6-
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02001169-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „МОДИУМ" ТП - промет на ма-
ло, Африм Бејтула Љ им ани, ул. „Гоце Делчев" бр. 8, 
Куманово. 

Дејност: 070121. 
Управител: Љимани Африм, ул. „Вардарска" бр. 

30, Куманово. * 
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. 2345/ 
97. (861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2731/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001198-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП „ГОНИ" Исмет Јакуб Идризи, 
трговија на мало со текстил и конфекција, локалитет 
Гарнизон Б3/13, Куманово. 

Трговец поединец е пријавен со пријава за основа-
ње од 22.12.1997 год. 

Дејност: 070121. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговец-поединец настапува во свое име и за сво-
ја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговсц-поединец одговара лично со сиот свој 
имот. 

Лицето овластено за застапување на трговец-поеди-
нец е Исмети Идризи, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2731/ 
97. (862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2535/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001201-000-09 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „АК ЧАЈ", ТП Мехмеди Резак 
Абдулфет, бурек и бели пецива, ул. „Б. Гиноски" бр. 
193, Гостивар. 

Мехмеди Резак Абдулфет основан со акт од 
28.03.1997 год. 
Дејност: 080129. 

Тговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое Име и за своја сметка. 

Трговецот поединец за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Управител, Мехмеди Абдулфет, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2535/ 
97. (863) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег. >бр. 2386/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001200-000-06 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец АВТОТАКСИ ТП „ЉАБИ-
НОТ", Емро Изаир Мече, е. Симница, Гостивар. 

Дејност: 060602. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот-пое-

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

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

Емро Мече од е. Симница, Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2386/ 

97. (864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2415/97 на регистарска влошка бр. 6-

02001180-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „Колонијал СЛАВИЦА", Слави-
ца Ристо Чавдарова, трговија на мало со прехранбени 
производи, ул. „Ристо Фршинин" бр. 1, Гевгелија. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

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

трговецот-поединец одговара со целиот свој личен 
имот. 

Управител на трговец-поединец ќе биде Славица 
Чавдарова од Гевгелија со стан на ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 3, Гевгелија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2415/ 
97. (865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1806/97 на регистарска влошка бр. 8-2001132-
000-01 го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги „ШАЛАЈКО-КОМЕРЦ" Никола, ДООЕЛ, ул. 
„Мирко Делев" бр. 7, е. Негорци. 

Дејности: 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 
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, 060502, 
080190, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 
070310, 070320, посредување и застапување во надворе-
шен трговски промет, меѓународен транспорт на сто-
ка, меѓународна шпедиција, консигнација, реекспорт, 
малограничен промет со Бугарија и Грција. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целокупниот СВОЈ 
имот. 

За управител на друштвото се именува Неша Ми-
дева со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1806/ 
97. (866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2510/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001160-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец „ГРАФОТИС" ТП, 
книжара, Никола Александар *"Анастасовски, ул. 
„Маршал Тито" бр. 163, Крива Паланка. 

Дејности: 013400, 070128. 
Управител: Никола Александар Анастасиески, ул. 

„Наско Тамбурков" бр. 95, Крива Паланка. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2510/ 

97. (871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1669/97 на регистарска влошка бр. 6-
02000672-000-06 го запиша во трговскиот регистар 
Трговец-поединец за превоз на стоки и лица цо друм-
скиот сообраќај ТП САДРИ Селман ЗЕИНЕЛОВ 
„САФАРИ", е. Тремник, Неготино. 

Трговецот-поединец е запишан со пријава бр. 01/97 
од 26.05.1997 год., а основач е Садри Зеинелов. 

Дејности: 060501, 060502, 060601. 
Трговец-поединец во правниот промет истапува во 

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

лица Трговецот-поединец одговара со целиот СВОЈ 
имот. 
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97. 

Управител на Трговец-поединец е Садри Зеинелов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3934/ 

(872) 

Основниот суД Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 2334/97 на регистарска влошка бр. 6-
02001115-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец, продавница за бужутерија, пар-
фимериски и козметички производи ТП „ШАНСОН", 
Андонов Јордан Драги, ул. „Партизанска" бр. 2/3, Не-
готино. 

Основач: Андонов Јордан Драги, ул. „Партизан-
ска" бр. 2/43, Неготино. 

Дејност: 070129 , 070128, 070122. 
Во правниот промет трговецот-поединец настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските трговецот-поединец одговара лично, 

со целиот свој имот. 
Трговец-поединец го застапува Андонов Јордан 

Драги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2334/ 

97. (873) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр. 2636/97, на регистарска влошка бр 6-
02001189-000-01 го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Бисера Милан Колева - ТП 
„ДЕРБИ", продавница за прехранбени производи, ул. 
„Благој Ѓорев" бр. 66, Велес. 

Дејност: 070114. 
Управител: Бисера Колева, ул. „Коле Цветков" бр. 

121, Велес. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 2636/ 
97. (874) 

Основниот суд СкбпЈе I - СкопЈе, со решението 
Трсг. бр. 2387/97, на регистарска влошка бр. 6-
02000885-000-06 го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на ТП Авто такси „ЕНИ", Беровиќ ХаЈриз Елвир, 
е Г. Оризари, Велес. 

ТП е основано со пргава за осипање бр. 01/97 од 
11 11.1997 год , а основач е Беровиќ Елвир од е Г 
Оризари, Белее. 

Дејност: 060602. 
ТП во правниот промет истапува во свое име и за 

своја сметка, а за сторените обврски одговара со сиот 
имот и средства. 

Беровиќ Елвир, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2387/ 

97. (875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2634/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001107-000-01 го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на Трговецот поединец „ПИНОКИО - 97" - Анѓу-
шев Ангел Кочо, трговија на мало, ул. „Титоградска" 
бр. 18, Велес. 

Дејности. 070121, 070122, 070132. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за свои-
те обврски одговара лично, со целиот СВОЈ имот. 

Анѓушев Кочо, управител, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скоте, Трег. бр. 2634/ 

97. (876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег бр. 2747/97, на регистарска влошка бр 6-
02001225-000-01 го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на Трговецот поединец, Продавница за спортска 
опрема, „ОСКАРСПОРТ" ТП Боров Коста Илчо, ул 
„Маршал„Тито" бр. 7, Велес. 

Основач: Боров Илчо, ул. „Сараевска" бр 1, Ве-
лес. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-
динец истапува во свое име и за СВОЈ а сметка. 

Дејности: 070121, 070122, 070132. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица трговецот-поединец одговара лично со целиот 
СВОЈ имот. 

Управител: Боров Илчо, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Трег. бр. 2747/ 
97 (877) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Трег бр 2363/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001204-000-06 го запиша во трговскиот регистар упи-
сот на Трговецот поединец - авто такси „ПУМА" ТП, 
Никола Мирчо Арнаудов, бул. „АСНОМ" бр. 16/4-23, 
Скопје 

Дејност: 060602 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за СВОЈ а сметка 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со сиот СВОЈ имот. 
Управител Никола Арнаудов од Скопје 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр 2363/ 

97. (878) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со "решението 
Срег. бр. 111/98, на регистарска влошка бр. 1-29479-0-
0-0, ја. запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Трговското претпријатие во 
приватна сопственост на големо и мало и услуги 
„ПИА" увоз-извоз, д.о.о., ул. „Народен фронт" бр. 
31/29, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Пиениов Игор, а 
истапува Пиениов Петар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 111/ 
98. (2464) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 518/98, на регистарска влошка бр. 1-61524-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за промет, производство и 
услуги „САКС" ц.о., увоз-извоз, ул. „Балканска" бр. 
10, Скопје. 

Истапува основачот Белковска Магдалена, а ћри-
стапува Јованов Никола. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 518/ 
98. ~ (2465) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 145/98, на регистарска влошка бр. 1-10520-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за промет на големо и ма-
ло „МЕДИТЕКС" ц.о., увоз-извоз, ул. „Иван Милути-
нови^4 бр. 30-а, Скопје. 

На ден 14.01.1998 год. во претпријатието пристапил 
Карај анов Петар, а на истиот ден истапил Атанасов-
ски Лазар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 145/ 
98. (2466) 
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Основниот суд С К О П Ј С I - СкопЈе, со решението 
Трет бр. 2494/97, на регистарска влошка бр 8-
02001311-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштвото за услуги „ЈАСУДА" Олу-
ТОЈИН, д о о е л , увоз-извоз, ул „Дебарца" бр 46, 
СкопЈе 

Дејности- 012410, 012421, 012429, 013121, 013400, 
013500, 013901, 013902, 060501, 060502, 060601, 060602, 
0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0801, 
080111, 0802, 080201, 080202, 11010, 110109, ПОЗО, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 111061, 110611, 
110620, 1109, 110901, 110902, 110905, 110909, 12031, 
120349, 120311, 070310, 070320, 110302 

Олутојин Гбадамоси - управител без ограничување 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
превземени во правниот промет одговара лично, со це-
лиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр. 2494/ 
97 (2554) 

Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, со решението 
Трег. бр 2743/97, на регистарска влошка бр 6-
02001274-000-06, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец поединец таксист Никола Лазар 
Костадинов, Т П „ЏИМИ" ул „Марко Крале" бр 
124, СкопЈе 

Со и з Ј а в а од 24.12 1997 год на основачот Никола 
Лазар Костадинов основан е Трговец поединец Т П 
„ЏИМИ" ул „Марко Крале" бр 124, Скопје 

Дејност. 060602 - превоз на патници со такси авто-
мобили 

Никола Лазар Костадинов - управител со неограни-
чени овластувања 

За превземените обврски трговецот поединец одго-
вара со целокупниот СВОЈ ИМОТ 

Од Основниот суд СкопЈе I - СкопЈе, Трег бр. 2743/ 
97 (2556) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Трег бр 160/98, на регистарска влошка бр 6-
02001358-000-09, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец ЛидиЈа Богољуб 
Перчинкова, Студио за мејк ап „Планет мејк ап" ТЦ 
Буњаковец, бр 3, спрат III, Скопје 

Основач е Лидија Перчинкова од СкопЈе, ул 
„Пржино" бр 8 

Дејност 090201 - берберски, фризерски, козмети-
чарски и ел услуги - козметичарски за шминкање 

Лидија Перчинкова - управител без оганичување 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своЈа сметка, а за обврските превземени во 
правниот промет одговара со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег бр 160/ 
28 (2558) 

Основниот суд-во Битола, со решението Срег бр 
23/98 на регистарска влошка бр. 4-4, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Авто 
мото друштвото „ЃОРГИ НАУМОВ", ул „Иво Лола 
Рибар" бр 5, Битола ! 

Проширување на дејностите на раборгната единица 
на Авто мото друштвото „Ѓорѓи Наумов", Битола, со 
следните дејности 120190, 070230, 080202 , 090121, 
110309, технички преглед на моторни возила 

Во правниот промет со трети лица работната заед-
ница има полна одговорност и овластувања, истапува 
во свое име и за своја сметка 

За обврските направени во правниот промет работ-
ната заедница одговара со, целиот СВОЈ имот 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 235/98 
(2910) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр. 
124/98 на регистарска влошка бр 1-140, го запиша во 
судскиот регистар проширувањето на дејноста на Ра-
ботничкиот универзитет „КРСТЕ МИСИРКОВ" ул 
„Рузвелтова" бр 5, Битола 

Се врши проширување на дејноста на Работнич-
киот универзитет „Крсте Мисирков", Битола, со седи-
ште на ул „Рузвелтова" бр 5, со следните дејности 
070111, 070112, 070113, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127 , 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 124/98 
(2911) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег бр 
242/98 на регистарска влошка бр 1-4008, Ја запиша во 
судскиот регистар промената на основач на Приватно 
претпријатие за градежништво, сообраќај, трговија на 
големо и мало, угостителство и туризам и финансиски 
и комерцијални услуги „ГОРБИ-ПРОМЕТ" п о увоз-
извоз, ул „Алексо Наневски" бр 9, Битола 

Истапува основачот Роберт Димовски и се брише 
од судскиот регистар како основач, а пристапува како 
основач Стојановски Тони од Битола, ул „Прилеп-
ска" бр 82/20 и се запишува во судскиот регистар како 
основач ч ' 

Од Основниот суд во Битола, Срег бр 242/98 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд СкопЈе П - Gconje, објавува дека со 
решението П.Ст бр 83/97 од 12.VI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТ "Р Р. 
Комерц" од Скопје, ул. "Христофор Жафаровиќ" бр 
38, со жиро сметка 40110-601-189677 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Љубе Огненовски 
од СкопЈе,ул "ЈБрадфорска" бр.2/23-7, телефон 215-233 

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 24 IV 1998 година, во 8,50 часот, во ба-
рака бр 4 соба број 6 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (4572) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П Ст бр 11/97 од 10 VI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП "Бен 
Комерц" од СкопЈе, ул "Сава Михајлов" бр 81-Ш/2, со 
жиро сметка 40110-601-48064 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Љубе Огненовски 
од Скопје,ул "Брадфорска" бр 2/23-7, телефон 215-
233 

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 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.IV.1998 година, во 8,30 часот, во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - СкопЈе. (4573) 

Основниот суд Скопје I - Gconje, објавува дека со 
решението Ст.бр.492/96 од 10.Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Босако" 
ДОО од Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 14. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, 
суд ИЈ а при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоновски од 
Ско ПЈ е,ул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2, телефон 339-
610 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник 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 24.IV.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4582) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.1720/97 од 13.И.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТЏ 
"Каприкор-1" од Скопје, ул. "Перо Наков" бб. 

За стечаен судија е одредена Магдалена БаЈалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Гошев од 
Скопје,ул."Радњанска" бр. 8/3, телефон 132-210. 

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.Ш.1998 година, BV9,00 часот, во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4759) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението ИСт.бр. 656/96 од 23.ПЛ998 година се 
заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за трговија на големо и мало и 
услуги "Наум експорт-импорт" - Скопје ЦО, е. 
Бунаруик, Скопје со број на жиро сметка 40110-601-
164216. 

Цо ' правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4760) 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 536/97 од 
02.Ш.1998 година е отворена постапка за стечај над 
ППС "ЗО-ВА" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (4761) 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 47/97 од 
26.П.1998 година е отворена постапка за стечаЈ над 
ППС "Магалинка" од е. Василево, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (4762) 

Со решение на стечајниот совет Ст. бр. 465/97 од 
26 П 1998 година е отворена постапка за стечаЈ над 
ППУТ "Месопромет" од Радовиш, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во Стру-
мица до Апеладиониот суд во Штип, во рок од 15 дена 
по објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ" 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија 

Од Основниот суд во Струмица. (4763) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 99/97 од 26.VI.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПОС "Злетово 
експорт" Пробиштип 

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, 
с у д ИЈ а п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Ванѓел Михајлов, 
дипломиран -економист од Пробиштип, ул. "Јаким 
Спиров" бр. 34. 

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.IV. 1998 година, во 10 часот, во сала 
б р ОЈ 3 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд во Штип. (4764) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.226/97 од 25.XI.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ИТП "Бурак" 
од Гостивар. 

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

За стечаен управник е одреден Исен Мустафи, 
дипломиран правник во Медицинскиот центар од 
Гостивар. 

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 испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.IV.1998'годат, во 10,30 часот, во 
соба број 54 во овој суд. л , џ 

Од Основниот^суд во Гостивар. (4766) 
» 1 Г̂  

Основниот суд в© Гостивар1, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.328/97 од 20.1.1998 година е от-ворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Дупло" о^ 
Гостивар. 

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

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар,ул."Седе 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 30.Ш.1998 година, во 8,00 часот, во 
сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4767) 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со 

решението на овој суд Ст.бр. 142/97 од 24.П.1998 го-
дина заклучена е стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, производство, трговија и 
услуги "Фати-трејд" од е. Балиндол - Гостиварско. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при реги-
старското одделение на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4768) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Ст.бр.165/97 од 24.П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП "Норац" 
од Куманово, ул. "Перо Мичо" бр. 41. 

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Хилда Петринска од 
Куманово,ул."Бајрам Шабани" бр. 98, телефон 31-654. 

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 08.В.1998 година, во 9 часот, во соба број 
11/Шво овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4769) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни 
постапки но истите не ги спроведе туку ги заклучи и 
тоа: со решението Ст.бр. 199/97 од 27.П.1998 година 
над ПП "Дартонил" - Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септем-
ври" бр. 2/30; со решение Ст.бр. 211/97 од 27.П.1998 
година над ПП "Месли" - Прилеп, ул."Илка Приса-
ганка" бр.27; со решението ст.бр. 208/97 од 27.П.1998 
година над ПП "Џеф Саб компани" - е. Дебрепгге; со 
решението Ст.бр. 224/97 од 27.П.1998 година над ПП 
"Автоцентар" - Прилеп, ул."Мирче Ацев" бр. 53. 

Од Основниот суд во Прилеп. (4320) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Г\/.Ст.бр. 1876/97 од 17.П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТУ 
"Интернационал" од Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 16-4/7. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓоргиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан 
од Скопје,ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38, телефон 316-
794. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник 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 09.IV. 1998 година, во 9,30 часот, во 
барака бр. 4, соба број 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4782) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението П.Ст.бр. 155/97 од 08.VII.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Бобо-
Компани" од Скопје, ул. "Ѓорѓи Капчев" бр. 55. 

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

За стечаен управник е одреден Стојан Донески од 
Скопје,ул."Методи Митески" бр. 12/6/9. 

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.IV. 1998 година, во 10,40 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4879) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението IV.Ст.бр.808/96 од 05.XI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПНВТП 
"Европромет" од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 2. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,бул."АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 417-488. 

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.IV.1998 година, во 10 часот, во 
барака бр. 4, о ^ а број 8 во овој суд. 

Од Основни ~ г Скопје П - Скопје. (4892) 

Основниот суд Силије I - Скопје, објавува дека со 
решениево ГСт.бр. 1810/97 од 25.1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало "Мабела" 



Стр 846-Бр 15 

увоз-извоз од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр 
109-1-8 

За стечаен еудиЈа е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судију при ово] суд 

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од 
Скопје,ул "Пандил Шишков" бр 7/3, телефон 428-405 

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 IV 1998 година, во 8 часот, во соба 
број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4843) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр 79/97 
од 16 П 1998 година над ПП "Ацико" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4877) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
508/97 од 02 Ш 1998 година над ПП "Трокас" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4878) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со 
решението Ст бр.176/97 од 23.П.1998 година е от-
ворена ̂ стечајна постапка над должникот ТПП "Лам-
брос" од Ресен, ул. "Јосиф Јосифовом" бр 218 

За стечаен судија е одреден Симеон Шопов, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Гоце Петровски, 
дипломиран економист од Битола,ул "Едвард Кардељ" 
бр 7/6 

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 24 ИВ 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 41 во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (4880) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
378/97 од 11.П 1998 година над ПП "Гламна Комерц" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4881) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
424/97 од 04 Ш 1998 година над ПП "Нимистан" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ja спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (4882) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
350/97 од 12 Ш.1998 година над ПП "Трендафил" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4883) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
502/97 од 04.Ш 1998 година над ПИ "Ласта Мел" -
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Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4884) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 99/97 
од 09 Ш 1998 година над ПП "Гарден" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4885) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
277/97 од 09 Ш 1998 година над ПП "Зара 5" од Би-
тола, населба "Кланица" 4/6 отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и ја заклучи, и со решението 
Ст бр 40/98 од 11 Ш 1998 година, над ПП "Пеливан", 
ул "Горче Петров" бр 53, Битола, отвори*"стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4886) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
207/97 од 09 Ш 1997 година над ПП "Олипмекс" од Би-
тола, ул "Маршал Тито" бр. 154/38 отвори стечајна по-
стапка но не ја спроведе и ja заклучи, и со решението 
Ст бр 9/98, над ПП "Боривое", ул "Илинденска" бр 
134, Битола, отвори стечајна постапка но не ја спро-
веде и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (4887) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
530/97 од 23 П 1998 година над Приватното прет-
пријатие "Си-промет" од е Јанкоец - Ресен,ие отвара 
стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува, 
и со решението Ст бр 466/97 од 23 П 1998 година над 
Приватното претпријатие "Кон СПОЈ", ул "7-ми Јули" 
бр 60, Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола _ (4888) 

Основниот суд во Битола објавува дека со реше-
нието Ст бр 227/97 од 19 П 1998 година, се заклучува 
постапката за стечај над ПП "Либерте" - Битола, 
ул "Александар Туру ицев" бр 5 

Од Основниот суд во Битола (4895) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
131/97 од 04 Ш 1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТУП 
"МС"-Кавадарци,ул "Цветан Димов"бр 22-4/2 
Од Основниот суд во Кавадарци (4896) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
113/97 од 19.П 1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТП 
"Формика"-Кавадарци,ул "Булевар Македонија"бб 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4898) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
6^/97 од 19 П 1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
"Славида Унион"-Кавадарци,ул "Крушевска" бр 7 

Од Основниот суд во Кавадарци (4900) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр. 
179/97 од 04 Ш 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над сте-
чајниот должник ПП "Бато-96"-Кавадарци, ул "ЈНА" 
бр 100 

Од Основниот суд во Кавадарци (4901) 
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Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
107/97 од 04 Ш 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над сте-
чајниот должник ПП "Јасмин Промет"-Кавадарци, ул 
"ЈНА" бр.92. 

Од Основниот суд во Кавадарци (4903) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
181/97 од 19.П.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над сте-
чајниот должник ПП "Сара Транс"- Кавадарци, ул 
"Пионерска" бр.31 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4904) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 
1/98 од 27.П 1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено заклучена над сте-
чајниот-должник ПП "Манта"-Кавадарци, ул "Рајна 
Соколова" бр 3 ' 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4905) 

Со решение на Основниот суд во Охрид, Ст бр 
710/97 од 05.Ш.1998 година, стечајната постапка спре-
ма должникотПП ГП "Проект - промет" од Охрид се 
отвора, но не се спроведува и се заклучува 

Од Основниот суд во Охрид (4906) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Охрид, Ст.бр.8Ј/96 од 20.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Рибокомерц" 
од Охрид, ул. "Јабланица" бб 

За стечаен судија е одредена Руе Салиески, судија 
на Основниот суд во Охрид. 

За стечаен управник е одреден Спиро Тодороски од 
Охрид,ул "Васил Главинов" бр 1/3 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27 Ш 1998 година, во 12 часот, во 
Основниот суд во Охрид 

ОВОЈ оглас е истакнат на огласната табла на 
Основниот суд во Охрид на ден 21 1.1998 година 

Од Основниот суд во Охрид. (4907) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст бр 2510/97 од 24.П 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ ГУ 
"Пола-3" ДОО од Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр 8-
4/5, со жиро сметка 40100-601-331907 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсте Асенов"бр. 12/1/15, телефон 261-102 

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 .IV. 1998 година, во 1(3,10 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5099) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст бр 298/97 од 26 1.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должников ППУП 
"Сајо-Компани" увоз-извоз од Скопје, ул. "110" бр. 3, 
село Арачиново, со жиро сметка 40110-601-358626 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
п р и ОВОЈ с у д 

За стечаен управник е одреден Тодорче Петровски 
од Скопје,ул "Лисец" бр 23, телефон 424-954 

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 ћријава 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 8 IV 1998 година, во 8,30 ч'асот, во 
барака бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје 33 - Скопје (5106) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст бр.1146/97 од 26.1 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Скомак" од 
Скопје, ул "Востаничка" бр 35-А 

За стечаен садија е одредена Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од 
Скопје,ул "Јане Сандански"бр 50/3/4, телефон 417-130 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања вр рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во д§<3 примероци со 
докази Се задолжуваат должниците д'а ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува № 13 IV 1998 година, во 11,00 часот, во 
барака 4, соба број 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - СКОПЈ^ 1 (5114) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението I Ст бр 79^/96 од 2 VI 1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТ "Ирса 
Комерц" од Ск<зпје, ул "Трифун Хаџијанев" бр 1/1-40 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Горгиевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Душан Давчев од 
Скопје,ул "Народен Фронт" бр 29/5, телефон 221-307 

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 поба-
рувања се закажува на 24.IV.1998 година, во 11,40 
часот, во барака бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (5115) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека5 со 
решението Ст бр 679/96 од 16 IV 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот НИ "Малина-
комерц" од Скопје, ул "16" бр 1, населба Сингелиќ 
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За стечаен судија е одредена Магдалена Бај ал ска -
Ѓорѓиевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Давчев Душан од 
СкопЈе,ул "Народен Фронт" бр 29/5, телефон 221-307. 

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 24JV.1998 година, во 10,00 часот, во 
барака бр. 4, соба бр ОЈ 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5117) 
тла:)' in • -

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ст.бр 529/97 од 10.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ПУТ "Васе", е Радичево 
со 6poj на жиро сметка 41300-601-28970, но истата не 
се спроведува поради немање на имот на должникот 
Стечајната постапка над ПУТ "Васе" се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат погоре 
наведеното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горе спомнатиот 
стечаен должник ќе се брише од регистарот на 
стопанските претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (5195) 
Основниот суд во Струмица објавува дека со 

решението Ст.бр.205/97 од 10.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТП "Етко", Струмица со 
број на жиро сметка 41300-601-23675, но истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот 
Стечајната постапка над ПТП "Етко" се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат погоре 
наведеното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелационите суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, гореспомнатиот 
стечаен должник ќе се брише од регистарот на 
стопанските претпријатија 

Од Основниот суд во Струмица. (5196) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решението Ст.бр.229/97 од 10.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТУ "МНТ - комерц", 
Струмица со број на жиро сметка 41300-601-52422, но 
истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот Стечајната постапка над ПТУ "МНТ -
комерц" се заклучува 

Доверителите можат да го , напаѓаат погоре 
наведеното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелационите суд во Штип во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението, гореспомнатиот 
стечаен должник ќе се брише од регистарот на 
стопанските претпријатија 

Од Основниот суд во Струмица. (5197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.938/97 од 11.Ш.1998 година е от-

ворена стечајна постапка над должникот "Македонија 
-Реклам" од СкопЈе, ул. "12 Ударна бригада" бр 2, со 
жиро сметка 40100-601-169163. 

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска 
Зекирија, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски 
од СкопЈе,бул "Црвена Армија" бр 10/1-2,телефон 
339-610 

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 11 V 1998 година, во 11 часот, во соба 
број 45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5191) —h 

Основниот суд Скопје I - Gconje, објавува дека со 
решението Ш.Ст.бр 1350/97 од 10.ПЛ998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "ABE -
Инвест" ППТ од Скопје, ул. "Јосиф Даскалов" бр 13 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Ристо Гореновски 
од СкопЈе,бул "Црвена Армија" бр 10/1-2, телефон 
339-610 

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 31 Ш 1998 година, во 8,15 часот, во 
соба бр ОЈ 44 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе. (5247) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ст бр 2093/97 од 12 Ш 1998 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Кон-
корд^' ПТТ ЦО од Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 21/1-11. 

За стечаен ~судиЈа е одредена Зорица Илиоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,бул "АВНОЈ" бр 68/TV, телефон 417-488 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 ден«* 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 IV 1998 година, во 8,05 часот, во 
соба број 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5249) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст бр 275/97 од 29 I 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТУТШ "Тиле" 
Д О О од Гевгелија, ул "Ил ИЈ а Миов" бр. 16 

За стечаен судија е одреден Митко Ташов, судија 
п р и ОВОЈ с у д 
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За стечаен управник е одреден Никола Варелов од 
Гевгелија,ул "Браќа Миладинови" бр 20, телефон 034-
88-369 
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 19.V.1998 година, во 8,40 часот, во соба 
б р ОЈ 2 9 в о ОВОЈ с у д . , 

Од Основниот суд во Гевгелија. (5250) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст бр.310/97 од 29 1 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Ветеринарски 
лек" од Гевгелија, ул "Иво Лола Рибар" бр 27 

За стечаен судија е одреден Иван Стаменов, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 

, За стечаен управник е одреден Никола Варелов од 
Гевгел ИЈ а,ул. "Браќа Миладинови" бр. 20, телефон 034-
88-369. 

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 19.V.1998 година, во 8,50 часот, во соба 
број 29 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Гевгелија (5251) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со 
решението Ст бр.69/97 од 29.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот "Јуниор пром" од 
Богданци. 

За стечаен судела е одредена Мицева Марика, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Лисичков Томе од 
Богданци,ул "Кукушка" бб, телефон 034-81-811 

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 намира'' 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 19 V.1998 година, во 9 часот, во соба 
број 29 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гевгелија (5252) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието на ОВОЈ суд Стбр.28/95 од 03.Ш 1998 година се 
констатира дека одлуката за измени и дополнувања на 
Програмата за допственичка и финансиска транс-
формација на АД "Нокатекс" од Велес, донесена од 
Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 
ОЗ Ш 1998 година од доверителите чии побарувања 
изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на 
сите доверители според Koja програма Текстилниот 
комбинат "Нонча Камишова" од Велес се организира 
во АД, а побарувањата на доверителите се транс-
формираат во траен влог врз основа на писмен 
договор со доверителите 

Се одобрува одлуката за измени и дополнување на 
програмата за сопственичка и финансиска транс-
формација на АД "НончаТКамишова" од Велес 

Мерките во програмата за сопственичка и финан-
сиска трансформација на АД "Нокатекс" од Велес, 
имаат правно дејство спрема сите доверители. 

Одлука за сопственичка трансформација на АД во 
мешовита сопственост ТК "Нонча Камишова" од 
Велес, бр 03-124/3 од 11 П.1998 година е прифатена 
Стечајната постапка над АД во мешовита соп-
ственост ТК "Нонча Камишова" од Велес, се запира 

Од Основниот суд во Велес. (5255) 

Основниот суд Скопје П - Gconje, објавува дека со 
решението IV Ст бр 1305/97 од 17 П.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППП 
"Флора" од Скопје, ул "Мите Богоевски" бр 47 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски 
од Скопје,бул."АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 415-054 

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 9IV 1998 година, во 9,15 часот, во 
барака бр 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш Ст.бр 1795/97 од 05 П 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот "Нал Про" 
ПТИ ДОО од Скопје, ул. "11-ти Октомври" бр 23/1-4 
и жиро сметка'40100-601-311461 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Живка Петровска 
од СкопЈе,ул "Мраморец" бр. 336, телефон 310-617 

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 поба-
рувања се закажува на 31.Ш.1998 година, во 8,00 часот, 
во соба број 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5201) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд П.Ст бр. 1734/97 од 27П.1998 
година се заклучува стечајната постапка над 
стечајниот должник Претпријатие за производство, 
трговија и услуги на големо и мало "Графо-АС" увоз-
извоз - Скопје, ул "Христо Ботев" бр 5/4 и број на 
жиро сметка 40110-601-303655 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - СкопЈе 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (5209) 
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Основниот суд СкопЈе П - Скопје, објавува дека со 
решението П Ст.бр.2778/97 од 12.П.1998 година е отво-
рена стечајна постапка рад должникот ПТУ "Бодеса" 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Речиште" бр. 44. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Пуровски Коста од 
Скопје, уд."Железничку" бр 33, телефон 221-444. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот 
должник да ги пријават с в Џ ^ побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето iaa 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 9.IV.1998 година, во 9,45 часот, во 
барака бр .4, соба бр ОЈ 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скоцје. (5208) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението I.Ст.бр.2209/97 од 02.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Мика 
Комерц" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Видое 
Смилевски Бато" бр. 65-Ш-7 с о жиро сметка 40100-
601-302658. 

За стечаен судија р одредена Maja Малахова, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Димитровска 
Мирјана од Скопје,ул."Јани Луговски" бр 10/44, 
телефон 126-004.̂  

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 првава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да 
ги намират долговите према стечајниот должник без 
одлагање, 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 27.IV. 1998 година^ во Ј 1,20 часот, во 
барака бр.4, соба 6poj 4 во ОВОЈ су^. ' 

Од Основниот суд Скрпје П - Скопје. (52} 5) 

Основниот суд ва Струмица објавува дека со 
решеното Ст.бр. 325/97 13.ГЦ.Ј998 година е 
отворена/стечаЈна постапка над УТИ ^Дидија" ПО, е 
Вашево со број на жиро сметка 41300-601-18187, но 
истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, и стечајната постапка над УТП "Лидија" 
се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат ова решение 
во рок од 15 дена сметано од објавуваното на истото 
во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ ДО Апелаци-
ониот суд во Штип. 

По правосилноста на гореспом!|атото решение, 
должник^ да се брише од регистаррт на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (5294) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со реше-
нието Ст.Ј5р.8/98 од 13.Ш.1998 година е отворена 
стечајна постапка над долз&вдкот ПП "Ексимпорт" од 
е. Радолишта - Струга. * 

За стечаен судија е одредена ФаЈ^рр Даути, судија 
во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Крстевски Фонче рц 
е. Драслај ца - Стругу 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања до стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
и да платат 600 денари , судски такси на жиро сметка 
41020-840-025-3338. Се повикуваат должници-те да ги 
намират своите долгови без одлагање. 

Ррчиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.IV.1998 година, во 10,30 часот, во 
Основниот суд во Струга. 

Огласот е истакнат на огласната табла во судот, на 
цон 13 Ш 1998 година. 

Од Основниот суд во Струга (4295) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст бр. 
224/97 од 12.Ш.1998 година отвори постапка за при-
силно порамнување према 3 3 "Напредок" од е. Ло-
жани - Струга со жиро сметка 41020-601-55952. 

Се повикуваат доверителите во рок'од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен 
весник на РМ" за покана за склучување на присилно 
порамнување, со поднесок во два примероци со докази 
да му ги пријават на советот своите побарувања, и да 
платат такса од 600 денари на жиро сметка 41020-840-
025-3338 

Рочиштето за присилно порамнување ќе се одржи 
во Основниот суд во Струга на ден 30.IV. 1998 година 
во 10 часот. 

Со предлогот за присилно порамнување се нуди 
наплата на утврдените побарувања на доверителите 
во прлн износ без камата за период од 3 години од 
постигнувањето на порамнувањето 

За управник на присилното порамнување се 
определува Ристоски Јонче од е Мороишта - Струга, 
телефон 77-568. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 
12 Ш 1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (5296) 

Основниот суд во Струга, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.34/98 од 12ЛП.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Мазар-комерц" 
од е. Радолишта - Струга. 

За стечаен судија е одредена ЈЗељо Јовановски, 
судија во Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е одреден Адеми Миљаим од 
Струга, ул. "Ѓорѓи Ѓоргон" бр. 32-А. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања со поднесок во два примероци со докази 
за вирманска уплата на такса од 600 денари на жиро 
сметка 41020-840-025-3338 во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 
долгови без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.IV. 1998 година, во 10 часот, во 
Основниот суд во Струга. v 

Огласрт е истакнат на огласната табла во судот, на 
ден 12. Ш 1998 година. 

Од Основниот суд во Струга. (5297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1121/97 од Об Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Ангросировина Т.Ј.Д" од Скопје, ул. "Кнез Трпимир" 
бр. 23. 

За стечаен суд ИЈ а е одреден ДеЈан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 
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За стечаен управник е одреден Мирко Колевски од 
Скопје, ул. "Видое Смилевски-Бато" бр. 72/2-1, теле-
фон 431-278 и 120-118 

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 27 IV 1998 година, во 11,20 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Gconje (5305) 

Основниот суд во Битола со решећието Ст бр 
225/97 од 19 ХП.1997 година над ПП "Елвис Пром" -
Битола, ул "ЛубоЈНо" бр. За отвори стечајна постапка 
но не ja спроведе и ja заклучи 

Од Основниот суд во Битола. (5311) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
нието Ст бр 73/98 од 16 Ш 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПУТП "Евро МБ -
95" од Тетово, ул "144" бр 11 

За стечаен судија е одредена 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 05 V 1998 година, во 9,30 часот, во соба 
број 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе (5312) 

Основниот суд во Тетово, објавува" дека со реше-
нието Ст бр 70/98 од 16 Ш 1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "АС - Експрес" 
од е Боговиње 

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 
I и намират долговите према стечајниот должник без 
одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05.V 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба 6poj 7/1 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд од Тетово (5314) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 
решението Ст.бр.412/97 од ОЗ.Ш 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ОП "Горни 
Полог" од Гостивар 

За стечаен судиЈа е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд 

Бр 15-Стр 851 

За стечаен управник е одреден Видосав Мана-
сиески, дипломиран економист од Гостивар, ул. 
"Сретко Крстески" бр 30 

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 24 IV 1998 година, во 11,300 часот, во 
сала 6poj П во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Гостивар (5315) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст бр 424/97 од 17.П.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТП "Ресул комерц" 
увоз-извоз од Гостивар. 

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

За стечаен управник е одреден Тасим Саити, дипло-
миран правник, вработен во Водостопанство - Гос-
тивар 

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 20 IV 1998 година, во 8,20 часот, во сала 
број П во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Гостивар (5316) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со 
решението Ст бр 55/96 од 09.Ш 1998 година, стечај-
ната постапка над ЗИК "Сандански" - Делчево при-
времено се запира за период од 12 месеци сметано од 
правосилноста на решението 

ЗИК"Сандански"- Делчево продолжува со работа. 
Од Основниот суд во Кочани. (5317) 

Основниот суд СКОПЈС П - Gconje, објавува дека со 
решението I Ст бр 877/96 од 17.XI.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПВНПУТ 
"Бени-АН" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "14" 
бр 4, е Петровец и жиро сметка 40110-601-362001 

За стечаен судиЈа е одредена, Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ружица Алексиќ од 
Скопје,ул "Никола К.МаЈски" бр. 41/11, телефон 237-
573 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник 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 17.IV. 1998 година, во 11,20 часот, во 
барака 4, соба бр ОЈ 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Gconje П - Gconje. (5381) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
објавува дека со решението на Основниот суд во 
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Струмица под Ст.бр.46/97 од 09.Ш.1998 година е 
запрена стечајната постапка над ДИ "Интер Услуга" 
АД - Струмица. 

Одобрено е склученото присилно порамнување 
помеѓу стечајниот должник ДИ "Интер Услуга" АД 
Струмица и доверителите под следните услови 

Се задолжува ДИ "Интер Услуга" АД Струмица да 
исплати на доверителите 60% од утврдените 
побарувања во рок од две години сметано од денот на 
заклучувањето на присилното порамнување со 
законска камата сметано од денот на заклучувањето 
на присилното порамнување до денот на исплатата 

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пре-
несувања на права во висина на утврдените 
побарувања на доверителите. 

Склученото присилно порамнување има правно 
дејство и према доверителите што не учествувале во 
постапката како и према доверителите што учеству-
вале во постапката и нивните побарувања се оспо-
рени ако дополнително се утврдат. 

Од Основниот суд во Струмица. (5541) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
57/98 од 16.Ш 1998 година над ПП "П Н" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ja спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5490) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст бр 
879/96 од 09.Ш.1998 година, спрема должникот Елек-
тромагнетски сервис "Д-р Рајс" - Битола, отвори сте-
чајна постапка. 

За стечаен судија го определува Симеон Шопов, 
судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен 
управник Јован Димовски, дип-ломиран економист од 
Битола, ул."Алексо Наневски" бр. 9. 

Со денот на отворањето на стечајната постапка им 
престануваат правата на работоводниот орган, зас-
тапникот, како и на органот на управувањето на 
должникот и тие функции преминуваат врз стечај-
ниот управител. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават*своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријави таксирани со 500 денари судска 
такса во два примероци со докази, а доверителите во 
истиот рок да ги подмират своите обврски спрема 
должникот 

Рочиште за испитување на побарувањето ќе се 
здржи на ден 08.V 1998 година, во 11 часот, соба бр 
И, во Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 
^ен 09.Ш.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола. (5491) 

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 
56/98 од 16Ш.1998 година над ПП "Јула - пром" -
Битола, отвори стечајна постапка но не ja спроведе и 
а заклучи 

Од Основниот суд во Битола. (5492) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр 
144/97 од 27.11.1998 година отвори стечајна постапка 

Од Основниот суд во Велес. (5859) 

Во огласот за стечај бр. 4145, објавен во "Служ-
бен весник на РМ" бр. 13 од 18 март 1998 година, на 

страна 733, во третиот ред наместо: "Еукалипса" 
треба да стои; "Еукалиптус". 

Во огласот за стечај бр. 4543, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 13 од 18 март 1998 година, на страна 
736, во третиот ред наместо: "Нико - комерц" треба да 
стои: "Нино - комерц" 
над ПП "Фуџи комерц", Прилеп, ул "Менде Црвен-
коски" бр 7 со жиро сметка 41100-601-25560 

За стечаен судија е определена судијата Татјана 
Сусулеска 

За стечаен управител е определен Славчо Moja-
носки, дипл економист од Прилеп, ул. "Партизански 
одреди" бр. 60, телефон 21-490. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази и вирманска уплата со такса од 
600 денари на жиро сметка бр. 41100-840-018-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
Р М " 

Се определува рочиште за испитување на побару-
вањара на 05 V 1998 година во 13,00 часот во судница 
бр 7 при Основниот суд во Прилеп. 

Се повикуваат должниците да ги измир ат своите 
долгови кон должникот без одлагање 

ОВОЈ оглас е објавен на огласната табла на судот 
на 19 Ш 1998 година 

Од Основниот суд во Прилеп (5493) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст бр 
160/96 од 29.ХП 1997 година стечајната маса на долж-
никот ja спореди и стечајната постапка према долж-
никот ТЗ"Прогрес Транс" - Прилеп, ул. "Миц«- Козар" 
бб, Прилеп, со жиро сметка 41100-601-2533 ја заклучи 

Од Основниот суд во Прилеп. (5494) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со 
решение Ст бр 512/97 од 13 Ш 1998 година е отворена 
стечајна постапка над ПТ "Деки пром", е Пиперово со 
6poj на жиро сметка 41300-601-35475, но истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот, а 
стечајната постапка над ПТ "Деки пром" се заклучува 

Доверителите можат да го напаѓаат ова решение 
во рок од 15 дена сметано од објавувањето на истото 
во "Службен весник на РМ" преку ОВОЈ ДО Апелаци-
ониот суд во Штип 

По правосилноста на гореспомнатото решение, 
должникот да се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (5495) 

Основниот суд во Велес, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.91/96 од 20.Ш 1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот АД АК "Лозар" од 
велес, ул "Скопски пат" бб. 

За стечаен судија е одредена Тодорова Лорета, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Бочваровски 
ЈБупчо, од Велес, улТ "Васил Главинов" бр 2, телефон 
32-426 

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 првава во два 
примероци со докази. Се задолжуваат должниците па 
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ги намират долговите према стечајниот должник без 
одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.V 1998 година, во 9,00 часот, во соба 
број 1 во Овој суд 

~ ^ Ѕ м к в в д а в д и -

Основниот суд Скопје G - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд Ј.Л.бр. 278/97 од 26.П.1998 година, 
заклучена е ликвидацијата постапка над ликвидаци-
ониот должник Трговско претпријатие "Мин-Ко" 
увоз-извоз ДОО од Скопје со седиште на бул 
"АВНОЈ" бр.32-2/4 со жиро сметка 40100-601-299606 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 221/97 од 19.П.1998 година е заклуче-
на ликвидационата постапка над должникот ТП 
"Жарко Комерц" - Скопје, ул."Крсто Раковски" бр. 6-
а, жиро сметка 40120-601-239857. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4556) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 33/98 од 06Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија "Мерџан" од Скопје, број на 
жиро сметка 40100-601-168166. 

За ликвидационен управник се определува Ристо 
Ѓоргоновски од Скопје, бул "Црвена Армија" бр 10/1-
2, телефон 339-610. 

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 23.IV.1998 година, во 11 ча1от во 
соба број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л бр. 35/98 од 06.Ш 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ППУТ 
"Алми" ДОО извоз-увоз од Скопје, ул. "Вич" бр 8/16, 
со број на жиро сметка 40120-601-141697 

-За ликвидационен управник се определува Ристо 
Гореновски од Скопје, бул."Црвена Армија" бр 10/1-
2, телефон 339-610 

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 
домжниците 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 23.IV.1998 година, во 11,20 часот во 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје 'I - Скопје/ (4584) 

Основниот суд Скопје I - Gconje, објавува дека ,со 
решението Л бр 41/98 од 10.Ш.1998 година,- отворена £ 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија и производство "Албатрос Унион" од Скопје, 
Т Ц "Буњаковец" кат 1 бр.л 22, со број на жиро 
сметка 40100-601-225748. 

За ликвидационен управник се определува Марко 
Ѓурчиновски од Gconje, ул."Љуба Петровиќ" бр.8, 
телефон 617-547. 

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 24.IV.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4597) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Л.бр. 3/98 9Д 09.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТП "ВП-Про-
ект" увоз-извоз ЦО од Кавадарци, ул. "Ѓорѓи Соко-
лов" бр 110. 

За л1"Квидационен управник се определува Неркова 
Тодорка, ул "Моша ПиЈаде" бр 2/22, телефон 79-081 

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 24.IV. 1998 година, во 8 часот во 
соба број 27 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци (4908) 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
24/98 од 13 Ш 1998 година над ПП "Какаду- комерц" -
Битола, отвори ликвидациона постапка но не ja 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (4909) 

Основниот суд Gconje II - Gconje, објавува дека со 
решението Ш.Л бр. 51/98 од ОЗ.Ш. 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Произ-
водно трговско претпријатие "Бемак Пласт" од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 65 со 6poj на 
жиро сметка 40110-601-331980. 

За ликвидационен управник се определува СтоЈан 
Ќоќоровски од Gconje, ул."Рокомија" бр.35, телефон 
612-360 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена бд објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
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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 23.IV. 1998 година, во 11,00 часот во 
барака бр 4, соба број 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л бр 37/98 од 10.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Јуниор-
Пони- Експорес" ДОО од Скопје, ул "Славејко 
Арсов" бр 28, со 6poj на жиро сметка 40100-601-
121003 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиовски од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр 7/3, 
телефон 428-405. 

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 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4693) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр. 71/98 од 10 Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна , ликвидација над 
Претпријатие за" услуги,трговија и производство 
"Андоновски-95" од Скопје, ул. "Петар Филиповски-
Гарката" бр. 50, со 6poj на жиро сметка 40110-601-
362870. 

За ликвидационен управник се определува Мито 
Арминовски од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр.23-Б 

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.IV. 1998 година, во 11,15 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4695) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 46/98 од 11.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидациЈа над Претпријатие 
"ПИФ-Транс" од Скопје, ул. "Бела Краина" бр 6-6, со 
број на жиро сметка 40120-601-63961. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Петковиќ од Скопје, ул."Димитар Гуштанов" бр 24, 
телефон 592-395. 

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 24 IV 1998 година, во 11,00 часот во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (4721) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението 1.Л бр 40/98 од 10 Ш 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Градежно 
трговско претпријатие "Инжињеринг Проект" ; од 
Скопје, ул "Никола Вапцаров" бр 8/1-2, со 6poj на 
жиро сметка 40120-601-123471 

За ликвидационен управник се определува Дими-
три] а Станојевски од Скопје, ул "Мито X Јасмин" 
бр 24/21, телефон 237-314 

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 лспитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23 IV 1998 година, во 12 часот во 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4689) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со 
решението Л.бр. 4/98 од 05.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"Унитед Експорт KopnopejuiH - Са" ДОО експорт-
импорт од Куманово, ул "Драган Стопаревиќ" бр. 2, 
со жиро сметка 40900-601-46556 

За ликвидационен управник се определува Хилда 
Петринска од Куманово, ул."БаЈрам Шабани" бр.98-А, 
телефон 31-654. 

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 20.IV. 1998 година, во 10,00 часот во 
соба 6poj 7/III во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (4770) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л.бр 63/98 од 10.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "АТВ-Комерц" од 
СкопЈе, бул. "АСНОМ" бр. 8/3/1, со 6poj на жиро 
сметка 40100-601-162456. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Кипровски од Скопје, бул "АСНОМ" бр.8/3/36. 

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-
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ниот должник на 13 IV 1998 година, во 11,10 часот во 
барака бр 4, соба 6poj 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (4842) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 49/98 од 10 Ш 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
"Југозан Комерц" од Скопје, ул "Алексо Демниевски" 
29 бр 12,. со број на жиро сметка 40120-601-117563 

За ликвидационен управник се определува Ферид 
Тахир од Скопје, ул "Кузман Јосифовски Питу" бр 24-
1/11, телефон 165-429 

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 24 IV. 1998 година, во 11,00 часот во 
соба бр ОЈ 40 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд СкопЈе I - СКОПЈЕ (4864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 44/98 од 10 Ш 1993 година, отворена е 
гостапка за редовна ликвидација над ПИТУ "Уни-
мат" од Скопје, ул "Тасино Чешмиче" бр 6, со 6poj 
на жиро сметка 40100-601-223423 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петрески од Скопје, ул ."АСНОМ" бр 68 /IV, 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 24 IV 1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Ckonje I - СкопЈе (4891) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л бр 47/98 од 10 Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППУ "Мен-
дин" од Скопје, ул "Јужен Македонски булевар" бб, 
со број на жиро сметка 40100-601-289099 

За ликвидационен управник се определува Младен 
1х)Жиновскр| од Скопје, ул "Ордан Чопела" бр 116, 
телефон 260-694 

С е повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да гц 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 24 IV 1998 година, во 11,00 часот во 
соба бро) 46 во овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје ( 4 88) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ш.Л бр 76/98 од 26 П. 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Услужно, 
трговско, претпријатие "Дишо-Промет" експорт-им-
порт од Скопје, ул "MapHja Кири" бр. 27, со 6poj на 
жиро сметка 40100-601-48282 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, ул "Јане Сапунски" бр 50/3/4, 
телефон 417-130 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од рбЈавувањето на огласот go "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 23.IV 1998 година, во 11,15 часот во 
барака бр. 4,соба 6poj 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд СкопЈе П - Скопје. (5119) 

Се огласува дека е отворена ликвидациона постап-
ка спрема должникот ТП "Ригоан-комерц" - Охрид, и 
истата нема да се спроведува, се заклучува, поради 
немање на имот на страната на должникот, КОЈ би 
влегол во ликвидационата маса, односно истиот е од 
незнатна вредност, согласно чл 88, ст 1 од ЗППСЛ. 

Од Основниот суд во Охрид ' (5198) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решението 1.Л.бр. 244/97 од 13 П.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Приватно 
претпријатие за туризам промет и угостителство 
"Колонијал ТА" од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр 33. 
со 6poj на жиро сметка 40}00-601-363974. 

ч За ликвидационен управник се определува PajKo 
Ковачевиќ од СкбПЈе, ул "ЏумаЈСка" бр.34, телефон 
258-455 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават'своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник ца 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 одлагале. 

Се закажува рочиште за исџитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 24 IV.1998 година, во 12,20 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5203) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението IVJI6p. 48/98 од 06.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија, производство, услуги на големо 
и мало "Ангротим" од Скопје, ул. "12 Македонска 
Бригада" бр. 32-6, со 6poj на жиро сметка 40100-601-
217258. 

За ликвидационен управник се определува Раде 
Стефановски од Gconje; ул."Пелистерска" бр. 1-2/7, 
телефон 251-738. 

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 
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пргави 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 24 ГУ 1998 година, во 11,10 часот во 
барака бр 4, соба број 8 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (5212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 43/98 од 11 ЛП. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
"Диманекс" од Gconje, ул. "Волгоградска'' бр 8/3-6, со 
број на жиро сметка 40120-601-156548. 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Капровски од Gconje, ул."АСНОМ" бр 8-3/36, 
телефон 435-021. 

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 24.IV.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Gconje I - Скопје. ч (5214) 

Основниот суд Gconje П - Gconje, објавува дека со 
решението ПЛбр. 58/98 од 13.Ш 1998 година, отво-
рена е постапка* за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Сања" увоз-
извоз ДОО од Скопје, ул "Лазар Поп Трајков" бр. 
29/1-4 

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

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 30.IV 1998 година, во 8,40 часот во 
барака 6poj 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Gconje П - Gconje (5228) 

Основниот суд Gconje П - Gconje, објавува дека со 
решението IVJI6p. 60/98 од 10Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие "Бекомсуд" од Gconje, ул "Гемиџиска" 
бр 11 а, со 6poj на жиро сметка 40100-601-190937 

За ликвидационен управник се определува Симон 
Михајловски од Скопје, ул."Бенишка" бр 18/а, теле-
фон 118-443 

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 24.IV.1998 година, во 11,40 часот во 
барака бр 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Gconje П - Скопје (5234) 

Основниот суд Gconje П - Gconje, објавува дека со 
решението ПЛ.бр. 140/97 од 17 Ш 1998 година се 
заклучува постапката за ликвидација над ликвида-
циониот должник Претпријатие за производство, про-
мет и услуги "Југомлаз" ПО извоз-увоз, Скопје, бул 
"АВНОЈ" бр 74 и број на жиро сметка *~40110-601-
91802 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Gconje I - Gconje 

Од Основниот суд Gconje П - Скопје. (5240) 

Основниот суд Gconje П - Gconje, објавува дека со 
решението I Л.бр 290/97 од 16 1 1998 година, отворена 
е постапка за ликвидација над ликвидациониот долж-
ник Претпријатие за угостителство и промет на 
големо и мало "УТРО" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. 
"Јани Лукровски" бр 3, со број на жиро сметка 40110-
601-290114 

За ликвидационен управник се определува Димит-
рова^ Мирјана од Gconje, ул."Јани Луговски" бр. 
10/44, телефон 126-004 

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 24.IV. 1998 година, во 8,10 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Gconje П - Gconje. (5243) 

Основниот суд Gconje I - Gconje, објавува дека со 
решението Ш.Л~бр. 56/98 од 18.Ш.1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над долж-
никот ПППУ "Боби Баже-Комерц" од Gconje, ул 
"Волгоградска" бр. 1/41, со 6poj на жиро сметка 
40120-601-294384 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Петревски од Gconje, бул. "АВНОЈ" 6p.68/TV, теле-
фон 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 30.IV 1998 година, во 8,50 часот во 
соба бр ОЈ 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скоте I - Скопје (5248) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 42/98 од 11.Ш.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
"Томако" од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр 21, 
вл I, ст 13, со број на жиро сметка 40100-601-278595 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Кипровски од Скопје, ул "АСНОМ" бр 8-3/36, 
телефон 435-021 

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 24.IV. 1998 година, во 11,00 часот во 
соба бр ОЈ 46 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5258) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението 1Л.бр. 61/98 од 13 Ш 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ликвида-
циониот должник Производно трговско претпријатие 
"КНД-Интернационал" Ц.О. увоз-извоз од Скопје, е 
Студеничани со број на жиро сметка 40100-601-43458 

За ликвидационен управник се определува Радо-
слав Ќипровски од Скопје, бул "АСНОМ" бр 8-3/36, 
телефон 415-054 

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 27 IV 1998 година, во 11,50 часот во 
барака бр 4, соба број 4 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје П - Gconje. (5257) 

Основниот суд Скопје I - Gconje, објавува дека со 
решението Ш Л бр 58/98 од 13 Ш 1998 година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над ПППУ 
"Олиго" ДОО од Скопје, ул "Видое Смилевски Бато" 
бр 73/2-1, со број на жиро сметка 40100-601-260403 

За ликвидационен управник се определува Мирко 
Колевски од Скопје, бул "Видое Смилевски Бато" 
бр 73/2-1, телефон 431-278 

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 30 IV 1998 година, во 8,40 часот во 
соба број 44 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5256) 

Основниот суд Gconje П - Gconje, објавува дека со 
решението 1Лбр 69/98 од 13 Ш 1998, година, отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатие за услуги и трговија на големо и мало "Тего-
Импекс" извоз-увоз Ц О. од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр 
86-2/6, со број на жиро сметка 40100-601-333639 

За ликвидационен управник се определува Мито 
Арминовски од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр 23-Б, 
телефон 263-992 

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 V 1998 година,, во 8,10 часот во 
барака бр 4, соба 6poj 4 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Gconje П - Gconje. (5447) 

Основниот суд Скопје П - Gconje, објавува дека со 
решението П.Л бр 74/98 од 13 Ш 1998 година, Отво-
рена е постапка за редовна ликвидација над "Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "Тутин-
промет" Ц О. од Gconje, ул. "Ферид Заири" бр 6, со 
број на жиро сметка 40100-601-68403 „ 

За ликвидационен управник се' определува Мито 
Арминовски од Скопје, ул "Петар Манџуков" бр.23-Б, 
телефон 263-992 

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 30.IV 1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Gconje П - Скопје. (5458) 

Основниот суд Скопје I - Gconje, објавува дека со 
решението IЛ бр. 4/98 од 3 П.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство и трговија на- големо и мало "Неби -
Комерц" ДОО од е. Долно Свилари, Gconje со број на 
жиро сметка 40120-601-155348. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиоски од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр.7/3, 
телефон 428-405. 

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 испитувања на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 23.IV. 1998 година, во 11,15 часот во 
соба број"45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5461) 
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Пасош Рр- 144548/93 на име Јакупи Нафи, с.Одри, 
Тетово. (5283) 

Пасош бр.0835976/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Иѕџиќ Павле, ул."Бернарт Расел" бр.17,Скогтје. 

Пасош бр. 196281, издаден од УВР - Гостивар на име 
Фејзула^ Ирфан, с. Добридол»Гостивар. (5313) 

Пасош бр.031130/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Улкер"Шакир, ул."Вуковарска" бр.59/2-11,Скопје. 

Пасош бр. 155845/§3,издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Салих Османовиќ, е. Д. Коњаре,Скопје. (5378) 

Пасош бр.594795/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Џабир Муслији, ул. "Бр.Миладинови" бр.63,Тетово. 

Пасош б{$400007/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Сами Максута, с. Шипковица,Тетово. (5384) 

Пасош бр.^04501/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Хиса Аљиљи, е. Нераште,Тетово. (5385) 

Пасош бр.07633:?, издаден од УВР - Кичево на име 
Мена Блажевска, е. Ижишта, Маке донски Брод. (5410) 

Пасош бр.462106,из даден од УВР - Гостивар на име 
Трифе Спасеноски, е. Беловиште,Гостивар. (5413) 

Пасош бр.909673/96,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ана -Галевска - Димитровска, ул. "Б. Нушиќ"бр. 
17/2-13,Скопје. , (5456) 

Пасош бр.792246/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ејуп Ќаили, ул."П. Тошев" бр. 65,Скопје. (5478) 

Пасош бр. 684572/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Дамјановски Мицко, ул. "<ђ. Рузвелт* 0р.36/2-1, 
Скопје. (5479) 

Пасош бр. 839505/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Даути Бујар, е. Копаница,Скопје. (5480) 

Пасош бр. 1028982/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
им£ А^тин Малиќ, ул. "Д.Тасковиќ" бр.38,СкопЈе. 

[|арош бр. 0525163, издаден од УВ]Р - Охрид на име 
Стефаноски Владо, ул. "Д. Груев" бр.3/3-7,Охрид. 

Пасош бр.0209551/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Костадин Илиевски, ул. Јабланица бр.816,Скопје. 

Пасош бр.6|ј83410/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Туша Сафета, ул."К. Абрашевић" бр. 113,Скопје. 

Цасош бр.9516,27> издаден од ГУ ВР - Скопје на име 
Мухамед Реџеповски, е. Батинци,Скопје. (5586) 

Пасош бр.0100369/93?издаден од У|ЗР - Велес на име 
Веселовски Исмет, е. Согле,Велес. (5587) 

Пасош бр. 606341/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Рустеми Ајредин, е. Страчинци,Скопје. (5677) 

Пасош бр.607446/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Миленкоски Благоја, ул.,?Сррдарот" бр. 12/1 а, н. 
Драчево,Скопје. (5799) 

Пасош бр.750637/95,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Симеонов Орце, бул. "АВНОЈ" бр.30/3-1,Скопје.(5866) 

Пасош бр.709518/95,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Шефки Адеми, ул."С. Стефкова" бр. 161,Скопје. 

Пасош бр.0419416/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Али Абази, е. Лој ане,Куманово. (5872) 

Пасош бр.0482035/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Мифтари Јумни, ул."Јајце" бр. 53,Скопје. (5874) 

Пасош бр.683813/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Томислав Прешевски,бул."АСНОМ"бр.53/1-23, 
Скопје. ' (5877) 

Пасош бр.265541/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Јакупи Нусрет, ул. "Пр. Бригада" бр.7,Куманово. 

Пасош бр.071876(5/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Андреева Вера, ул."КЈ. Питу" бр.19/6-38,Скопје. 
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Пасош бр.0562505/93, издаден од ГУ ВР - Скопје на 
име Алими Арсим, е. Орланци,Скопје. (5989) 

Пасош бр.241890/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Додевски Бобан, ул."7" бр 2,нас. Иго Тричковић 
Куманово. (5992) 

Пасош бр. 1009000/97,издаден од УВР - Велес на име 
Демири Раим, е. Кочилари,Велес. (5994) 

Пасош бр.0819888/96, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Зибери Зиб, е. Грчец,Скопје. (6036) 

Пасош бр.0451637/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ејуповски Енвер, е. Патишка Река,Скопје. (6037) 

Пасош бр.521238, издаден од УВР - Гостивар на име 
Минири Дашмир, е. Добри дол,Гостивар. (6040) 

Пасош бр.265411,издаден од УВР - Куманово на име 
Паневски Марјан, ул. "Ј. Сандански"бр. 16,Куманово. 

Пасош бр.955104/96, издаден од ГУ BP - Gconje на 
име Ивановски Јовица, ул."Н.Парапунов" бр. 1/39, 
Скопје. (6044) 

Пасош бр. 187354/94, издаден од ОВР - Струга на име 
Јусуфи Натмир, е. Корошишта,Струга. (6045) 

Пасош бр.0163001, издаден од УВР - Тетово на име 
Арифи Неат, е. Озормиште,Тетово. (6046) 

Пасош бр.0967050, издаден од ОВР - Ресен на име 
Николовски Блаже, е. Шурленци,Ресен. (6047) 

Пасош бр.473865, издаден од УВР - Битола на име 
Исмаиловски Бујар, е. Жабени,Битола. (6048) 

Пасош бр. 139775,издаден од УВР- Куманово на име 
Арифи Фадил, ул."Васка Петровскамбр. 15,Куманово. 

Пасош бр.99955, издаден од ОВР - Македонски Брод 
на име Бегоски Бесим, е. Плашица,Маке донски Брод. 

Пасош на име Идриз Ештрефи, е. Доброште,Тетово. 
Пасош бр.322735/94, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Наумовски Тони, ул."Ѓ . Сала)" бр.67 б,СкопЈе. 
Пасош бр.0314449/94, издаден од ОВР - Крива 

Паланка на име Спасовска Драгица, е. Подржикоњ, 
Крива Паланка. (6056) 

Пасош бр.0798232/9<5, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Спасовски Орце, нас. Грамате бб, 
Крива Паланка. (6057) 

Пасош бр.959015/9/,издаден од ОВР - Струга на име 
Ајдароски Нејат, р. Подгорци,Струга. (6058) 

Пасош бр.0274263 издаден од У ВР-Гевгел иј а на име 
Андонова Тања, ул."Коле Неделковски"бб, Гевгелија. 

Пасош бр.0919766 на име Димче Каракабаков ул. 
""Слободан Митрев" бр.1 ̂ Гевгелија. (6060) 

Пасош бр.422407 на име Муса Сулејмани, е. Лопате, 
Куманово. • (6061) 

Пасош бр.395944, издаден од ОВР - Струга на име 
Шајноски Сефет, е. Лабуништа,Струга. (6062) 

Пасош бр.0944598/97, издаден од ОВР - Виница на 
име Крстева Фида, ул."Бел Камен" бр. 1,Виница. 

Пасош бр.82977/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Јусуфи Џемаил, е. Корошишта,Струга. (6064) 

Пасош бр.187246/94 ,издаден од ОВР - Струга на име 
Шабановска Анифа,ул."4-ти Јули"бр.188-1/12, Кичево. 

Пасош бр.0410316/94,издаден од УВР - Струмица на 
име Наков Милан, е. Борисово бр.14,Струмица. (6066) 

Пасош бр.0216988 ца име Омер Сел маноски, Дебар. 
Пасош бр.739124/95 на име Красниќи Фатмир, ул."29 

Ноември" бр.26,Тетово. (6068) 
Пасош на име Митревски Горан с.Г.Дулица,Делчево. 

Пасош бр.074678, издаден од ОВР - Кичево на име 
Асаноска Фикрије, е. Лисичани,Кичево. (6071) 
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Пасош бр 611364, издаден од УВР - Охрид на име 
Коталеска Јованка, е Лескоец,Охрид (6072) 

Пасош бр.24825/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Идризи Љавдарим, е. Долно Палчиште,Тетово (6073) 

Пасош бр.0972613 на име Донев Велибор, е. Станче-
во, Кочани (6074) 

Пасош бр.0114395, издаден од ОВР - Виница на име 
Јовановски Ефтим ,Виница. (6075) 

Пасош бр 826151 на име Мухареми Фејсал, е Добри-
дол,Гостивар (6076) 

Пасош бр.24824/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Идризи ЉеЈља, е Д.Палчиште,Тетово. (6077) 

Пасош бр.0330368, издаден од ОВР - Кавадарци на 
име Кероски Ристо, ул."Шишка" бр.126,нас.Глишиќ, 
Кавадарци (6078) 

Пасош бр 1024972/97, издаден од УВР - Кума-
ново на име Лимани Фадиљ, е. Лојане, Куманово 

Чековна картичка ж/ска41030-623-37 чекови од 
бр 123971 до 123980 и од бр.126971 до 126990 на жиро 
сметка 8070-626-39,издаден од Стопанска банка на име 
Муладаути Сузана, ул."Едип Прапанику"бр.9,Дебар 

Чекови од бр 2772241 до 2772247, издадени од Пош-
тенска штедилница - Gconje на име Николоски 
СтоЈче, ул. "Н.Парапунов" бр.209/1/3,Гостивар (3456) 

Чекови бр 1753371 и од бр 1779681 до 1779683, од 
тековна сметка бр.4757/28,издадени од Стопанска 
банка ад. - СкопЈе - Главна филиЈала-Штип на име 
Тошевски Трајчо ул."Широк Дол" бр.5в/16,Штип. 

Чекови од бр. 730007 до 730015 бд тековна сметка 
бр 455-24, издадени од Стопанска банка - Велес на 
име Шамбилов Боби,ул "Браќа Миладиновци'^.35, 
Велес (5286) 

Работна книшка на име Цветковски Коки,Gconje. 
Работна книшка на име Дедиќ Стипо,СкопЈе (5095) 
Работна книшка издадена од Дебар на име Срашев-

ски Страше,СкопЈе. • (5096) 
Работна книшка на име СебастиЈанУсеин,СкопЈе 
Работна книшка на име Асан Бинас, СкопЈе. (5101) 
Работна книшка на име НиколаПешовски,СкопЈе 
Работна книшка на име Настевска Андриј ана,СкопЈе 
Работна книшка на име Цветковска Весна,Скопје 

Работна книшка на име Зоран Стоилковски,СкопЈе 
Работна книшка на име Маневска Слагана,Gconje 
Работна книшка на име Димовски Ѓорѓи,Gconje 
Работна книшка на име Наумовски Сашо,Gconje 
Работна книшка на име Рагми Исени,е Сингели^, 

Скопје (5224) 
Работна книшка на име Спасов Јосип,Скопје (5226) 
Работна книшка на име Широка Хаџим,Gconje (5234) 
Работна книшка на име Станисавовска Даниела, 

Gconje (5238) 
Работна книшка на име Никиќев СтоЈан,с.Кучевиш-

те, Gconje. (5244) 
Работна книшка на име Јанковска Majа,Gconje 
Воена книшка,издадена од Gconje на име Алиевски 

Ер доган, Gconje (5187) 
Свидетелства за V, VI и УП одделение, издадени од 

ОУ"Магдалена Антова"-Куманово на име Серафи-
мовски ДеЈан,Куманово. (5219) 

Свидетелства од I, П, Ш и IV одделени на име 
Ќилфере Рамиз,Тетово. (5271) 

Индекс бр 5063, издаден од Природмоматематички 
Факултет на име Бачевски Костадин,Скопје. (5109) 

Бр. 15 - Стр. 859 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС Агро-
комбинат ДОО „Санде Цветковски" е. Горобинци -
Свети Николе 

ОБЈАВУВА -
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 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 во е. Горобинци - Свети 
Николе во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Задружното 
претпријатие за производство и трговија „Бушава Пла-
нина" увоз-извоз - Крушево 

" ' 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 18.02.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и Законот за транс-
формацијата на претпријатието и задругите со опште-
ствен капитал кои стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште. 

Се констатира дека Задружното претпријатие за 
производство и трговца „Бушава Планина" не подлежи 
на трансформација. 
« 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. „Шула Мина" бр. 20 
- Крушево во време од 7 до 15 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 
373. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за тутунот. 809 
374. Одлука за разрешување од функцијата 

претседател и судија на Основниот суд -
Прилеп 810 

375. Одлука за огласување избор на судии на 
основните судови 810 

376. Одлука за начинот на реализација на Глав-
ниот проект за ентериер и адаптација на 
салите I, III и IV во Собранието на Репу-
блика Македонија 810 

377. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Скопје" - Скопје 811 

378. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Македонски Брод 811 

379. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом „Демир Хисар" - Демир 
Хисар 811 

380. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Болница за душевни болести - Демир Хи-
сар 812 
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Одлуката за платите и другите надоме-
стоци на избраните и именуваните лица од 
органите на општина Штип 820 

402. Правилник за образецот на лозовите и 
томболските картички 820 

403. Наредба за измени и дополнување на На-
редбата за сметките за уплата на прихо-
дите за јавни потреби 822 

404 Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . . г 822 

405. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 823 

406. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 823 

407. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 823 

408. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 823 

409. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 824 

410. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 824 

411 Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 824 

412 Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 825 

413. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 825 

414. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување , 825 

415. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 826 

416. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување . . 826 

417 Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 826 

418. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 827 

419 Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 827 

420. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 827 

421 Решение за утврдувана на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 827 

422. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 828 

423. Решение за утврдување на методолошки 
основи за спроведување на статистичко 
истражување 828 
Меѓународни договори-додаток 1-204 

381. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор1 на Јавната здравствена организација 
Здрав<ст^на станица „Железара" - Скопје . 812 

382 Одлука з£ избор на членов® на Управниот 
одб9р на Јаћната здравствена организација 
Спехџ^јал^а болница за ортопедија и тра-
уматоЛогиЈа - Охрид 812 

383 Одлука за; избор на членови на Управниот 
одбор нк Јавната здравствена организација 
Медицински центар „Борис Канчески" -
Гостивар 812 

384. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински' центар „Кавадарци" - Кава-
дарци . . . . . 813 

385 Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Велес 813 

386. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Виница 813 

387. Одлука, за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Макси л официјална хирургија - Скопје . . 813 

388. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на членови на Управниот одбор на Јав-
ната здравствена организација Здравствен 
дом - Рес£н 814 

389 Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Одборот за доде-
лување на наградата „НОктомври" . . . . 814 

390. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Советот на 
Природно - математичкиот факултет -
Скопје ! 814 

391 Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Собирот на 
работните луѓе при Вишата медицинска 
школа во Битола ^. . . 815 

392 Одлука за именување членови на Посеб-
ната комисија за изготвување на предлог за 
именување директор на Вишата медицин-
ска школа во Битола 815 

393 Одлука за определување највисоки цени на 
електричната енергија . . . . 815 

394. Одлука за условите, критериумите, виси-
ната, начинот и постапката за утврдување 
и остварувана на правото на социјална па-
рична помош . 815 

395 Одлука за доделување на користење на 
недвижност 818 

396. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижност 819 

397. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на теренски моторни возила од 
државна сопственост . . . . 819 

398 Одлука за давање согласност на Статутот 
наОсновното училиште „Илинден" - Крива 
Паланка . . . . _ 819 

399 Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Методи Митев-
ски-Брицо"-Лозово . . . . . . 819 

400 Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за критериумите, висината, усло-
вите и начинот на користење на средствата 
за поттикнување на развојот на стопански 
недоволно развиените подрачја 820 

401 Решение за запирање од извршуваа на 
Буџетот на општина Штип за 1998 година и 

Издавач: Новинеко-издавачка работна организација Службен веспик на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" 6p.i 29. Директор и одговор ен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

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


