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1459. 
Врз основа на член 21 став 2 од Привремениот де-

ловник на Собранието на Република Македонка 
(„Службен весник на Република Македонија" број 3/ 
91), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 ноември 1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Собранието на Република Македонија има двајца 

потпретседатели. 
Член 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 '08-4004/1 ' - Претседател 
30 ноември 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, д-р Саво Климовски, с.р. 

1460. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репу-

блика Македонија, член 21 од Привремениот деловник 
на Собранието на Република Македонија и Одлуката за 
утврдување на бројот на потпретседателите на Собра-
нието на Република Македонија, Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 30 ноември 
1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ Н А 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потпретседатели на Собранието на Република 
Македонија се избрани: 

Томислав Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Илјази Халими, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

Член 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 08-4005/1 ^ ^ Претседател ^ 
30 ноември 1998 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1461. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на Република Македонија и член 14 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 38/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 63/94), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 ноември 1998 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. З а претседател на Владата на Република Македо-
нија е избран Љубчо Георгиевски. 

2. За министри кои ќе раководат со одделни мини-
стерства се избрани: 

академик Никола Кљусев, за министер кој ќе раководи 
со Министерството за одбрана, 

Павле Трајанов, за министер кој ќе раководи со Мини-
стерството за внатрешни работи, 

проф. д-р Владо Камбовски, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за правда, 

Александар Димитров, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за надворешни работи, 

м-р Борис Стојменов, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за финансии, 

Жанко Чадо, за министер кој ќе раководи со Министер-
ството за стопанство, 

д-р Миријана Даневска, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за развој, 

дипл. инж. арх. Душко Кадиевски, за министер кој ќе 
раководи со Министерството за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната средина, 

Боби Спирковски, за министер кој ќе раководи со Ми-
нистерството за сообраќај и врски, 

д-р Владимир Џабирски, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, 

Бедредин Ибрахими, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за труд и социјална политика, 

проф. д-р Ненад Новковски, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за образование и физичка 
култура, 

м-р Мерие Рушани, за министер кој ќе раководи со 
Министерството за наука, 

проф. д-р Димитар Димитров, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за култура, 

проф. д-р Стојан, Богданов, за министер кој ќе рако-
води со Министерството за здравство. 
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3. За други членови на Владата, односно министри се 
избираат: 

Доста Димовска 
проф. д-р Георги Боев 
Никола Груевски 
м-р Мартин Треневски 
м-р Георги Наумов 
проф. д-р Радмила Кипријанова - Радовановиќ 
Тони Поповски 
Аднан Ќахил 
м-р Џевдет Насуфи 
Реџеп Златку 
Ернад Фејзулаху 

4. 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 08-4006 Претседател 

30 ноември 1998 година н а Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

1462. "" 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-

зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на Република Македонија" број 37/ 
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 21.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

ПРБМ „БУЧИМ" - РАДОВИШ 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
висина од 82,09% од вкупната вредност на капиталот во 
ПРМБ „Бучим" - Радовиш, што претставува износ од 
24.627.0i00 ДЕМ денарска противвредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку јавен повик за прибирање на понуди. 
Член 3 

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

Број 23-2326/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1463. 
Врз основа на член 40 од Законот, за комунални 

дејности („Службен весник на РМ" број 45/97) и чЈ1ен 
46, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУ-
НАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО 

Член 1 
Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр. 23-

205/1 од 26.01:1998 година, објавена во „Службен вес-
ник на РМ" бр. 7/98. 

Член 2 
Во врска со решавањето на прашањето со дистрибу-

цијата на вода од локалниот водовод во општина Зајас и 
вршењето на комуналната дејност - дистрибуција на 
вода од водоводот во општина Другово, во согласност 
со законските прописи потребно е општините Кичево, 
Зајас и Другово да склучат меѓусебна спогодба! 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2869/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1464. ; ~ 
Врз основа на чЈ1ен 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр.7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 01.10.1998 година, Коми-
сијата издава » 

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

1. На „Извозна и Кредитна Банка" А.Д. - Скопје се 
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - осма емисија на акции во вредност од 
90.000.000,00 денари. 

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

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

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

1 Број 01-121/1 Претседател на Комисијата, 
19 ноември 1998 година Владимир Кандиран, с.р. 

Скопје 

1465. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 

пловидба („Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 88/89), 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како ре-
публички пропис, министерот за сообраќај и врски, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУ-
ЧНАТА ОБУКА, ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И 
ОВЛАСТУВАЊАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХ-
НИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НИОТ ПЕРСОНАЛ НА ТЕХНИЧКА ПОДГО-

ТОВКА 

Член 1 
Во Правилникот за стручната подготовка, струч-

ната обука, испитите, дозволите и овластувањата на 
воздухопловно-техничкиот персонал на техничка под-
готовка („Сл. лист на СФРЈ" бр. 35/87 и 8/89), во членот 
10, зборовите „воздухопловен смер" се бришат. 

Член 2 
Во член 14 став 1 точка 1 и 2, по зборот „категорија" 

се додаваат зборовите „за одреден тип". 
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Член 3 
Во член 28 зборовите: „воздухопловен смер" се бри-

шат. 
Член 4 

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

Број 02-6332 Министер, 
18 ноември 19988 година Абдулменаф Беџети, с.р. 

Скопје 

1466. 
Врз основа на член 47 од'Законот за заштита на 

растенијата („Сл. весник на РМ" бр. 25/98), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ 

ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Бр. 10-9188/1 Министер, 
22 ноември 1998 година м-р Киро Докузовски, с. р. 

Скопје 
1467. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 18 
ноември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот бр. 23/17/123 донесен 
од Владата на Република Македонија на 25 јули 1994 
година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на Објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Јанко Бачев од Скопје, со Решение У. бр. 
83/98 од 30 септември 1998 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот означен 
во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со член 52 
од Уставот и член 8 став 1 алинеја 5 од Законот за 
гаранција на Република Македонија за депонираните 

девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на 
средства и начин за исплата на депонираните девизни 
влогови на граѓаните. 

4. Судот, на седницата утврди дека Владата на Репу-
блика Македонија На 123-та седница одржана на 25 јули 
1994 година, го разгледала заедничкиот предлог на Ми-
нистерството за финансии и Министерството за образо-
вание и физичка култура за висината и основите на 
користење на заробените девизни штедни влогови на 
граѓаните за школувале во земјата и странство подго-
твен согласно Заклучокот на 113-та седница и со оглед 
на тоа што состојбите во обезбедување средства за ис-
плата од депонираните девизни влогови на граѓаните 
битно не биле променети, заклучила да се изврши огра-
ничување на исплатата на средствата од депонираните 
девизни влогови и тоа: 

- партиципација за школување на високообразов-
ните институции во Републиката, во денарска против-
вредност до 1.000 ДМ; 

- за школување во странство на високообразовните 
институции кои не постојат во Република Македонија 
до 2.000 ДМ; 

- за специјализација и усовршување во странство по 
претходна оцена од Министерството за образование и 
физичка култура и Министерството за наука до 2.000 
ДМ. 

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Од изнесената уставна одредба јасно произлегува 
дека покрај законите и прописите мора најнапред да се 
објават, па да влезат во сила. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај, заклучо-
кот на Владата не е објавен, Судот оцени дека тој не е 
во согласност со Уставот. 

Понатаму, со членот 7 од Законот за гаранција на 
Република Македонија за депонираните девизни вло-
гови на граѓаните и за обезбедување средства и начин 
за исплата на депонираните девизни влогови на граѓа-
ните, се задолжуваат банките да вршат исплати за задо-
волување на егзистенцијални потреби во денарска про-
тиввредност во висина од 100 ДМ месечно по штедач, 
по курсот на Народната банка на Република Македо-
нија на денот на исплатата. 

Членот 8 од овој закон, определува дека по исклу-
чок на членот 7 банките на девизните штедачи им 
вршат исплати во денарска противвредност за повеќе 
намени меѓу кои во алинеја 5 е предвидена партиципа-
ција за школување на високообразовните институции 
во Република Македонија. 

Според член 9 од овој закон, Владата на Република 
Македонија по потреба, утврдува приоритет за исплата 
на одделни намени од член 8 на овој закон. 

Од наведеното недвосмислено произлегува дека За-
конот не предвидува можност за ограничување на виси-
ната на средствата за школување на високообразовните 
институции во Репбулика Македонија. 

Законското овластување што и е дадено на Владата, 
по потреба да утврдува приоритет за исплата на од-
делни намени во никој случај не подразбира и право на 
Владата да врши ограничување на висината на испла-
тата поради што Судот оцени дека оспорениот заклу-
чок не е во согласност со законот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д•р Милан 
Недков и судиите Бахри Исл>ами, д•р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д•р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д р Тодор 
Џунов. Претседател 

бр. 83/98 н а Уставниот суд на Република 
18 ноември 1998 година Македонија, 

Скопје д-р Милан Недков, с. р. 



Стр! 3120-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 1998 , 

1468. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр: 70/92), на седницата одржана на 18 
ноември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 89 од Колективниот договор 
за државните, правосудните и органите на локалната 
самоуправа на Република Македонија, во делот „и Пра-
вилата за штрајк" („Службен весник на Република Ма-
кедонија" §р. 53/95). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 125/98 од 14 октомври 1998 година поведе постапка 
за оценување уставноста на дел од членот 89 од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи се постави 
**прашањето за неговата согласност со член 32 став 5 и 
член 38 од Уставот. 

4. Судот, на седницата утврди дека според членот 89 
од Колективниот договор , правото на штрајк работни-
ците во државните, правосудните и органите на локал-
ната самоуправа го остваруваат во согласност со закон, 
колективен договор и Правилата за штрајк. 

5. Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

Според член 38 од Уставот, се гарантијра правото на 
штрајк, а со закон може да се ограничат условите за 
остварување на правото на штрајк во вооружените 
сили, полицијата и органите на управата. 

Прашањата сврзани со штрајкот се регулирани со 
Законот за штрајк од април 1991 година кој согласно 
член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија се применува како репу-
блички пропис. 

Според овој закон, штрајкот е дефиниран како орга-
низиран прекин на работата на работниците заради 
остварување на економските и социјалните права и ин-
тереси по основ на трудот. 

Членот 7 од овој закон утврдува дека правото на 
штрајк на работниците може да се оствари само под 
услов да се обезбеди минимум на процесот на работата 
кој обезбедува сигурност на, луѓето и имотот или се 
незаменлив услов за животот и работата на граѓаните 
или за работа на други организации како и за извршу-
ван>о на меѓународните обврски.' 

Од изнесеното произлегува дека остварувањето на 
правото на штрајк, како право што произлегува од ра-
ботен однос се уредува со закон и со колективни дого-
вори, а ограничувањето на условите за остварување на 
правото на штрајк може да биде уредено единствено со 
закон. 

Во конкретниот случај, оспорената одредба од Ко-
лективниот договор претставува упатувачка норма за 
начинот на остварувањето на правото на штрајк на 
работниците во државните, правосудните и органите на 
локалната самоуправа-. 

При тоа, имајќи ги предвид уставните одредби, спо-
ред оценката на Судот, правото на Штрајк работниците 
го о•стваруваат во согласност со закон и колективен 
договор, но не и во согласност со Правилата за штрајк, 

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

и 7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав одпретседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исњами, д-р Никола Крески, 

Олга Лазова, д•р Стојмен Михајловски, д~р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д•р Јосиф Талевски и д•р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 125/98 Претседател 
18 ноември 1998 година н а Уставниот суд на Република 

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

1469-
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија, на 19.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ]ЛЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечен из-
вештај за прометот на земјоделските производи на па-
зарите ТРГ-13" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува согласно Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прет-
пријатија, трговски друштва што даваат услуги за кори-
стење на продажниот простор на пазарот. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за коли-
чина на продадени земјоделски производи од индивиду-
ални производители на пазарите и просечни цени за тие 
производи; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Единствената класификација на дејности / Наци-
оналната класификација на дејности; 

- 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 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. 373/175 Директор, 
19 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 

1470. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија, на 19.11.1998 година, донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. С,о ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Месечен из-
вештај за откуп и продажба на земјоделски производи 
од индивидуални производители ТРГ-31" 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 Македонија" бр. 64/97) со месечна периодика. 
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2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва 
(откупни станици) кои вршат откуп на земјоделски про-
изводи од индивидуалните земјоделски производители. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за купу-
вање, односно преземање на земјоделски производи во 
количина и вредност, по производи и групи на произ-
води. 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти Единствената класификација на дејности / Наци-
оналната класификација на дејности; 

- 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 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. 373/176 Директор, 
19 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 

1471. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија, на 19.11.1998 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 туристи и ноќевања ТУ-11" што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања за 
периодот 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: уго-
стителските претпријатија, трговци-поединци и тргов-
ски друштва и други кои даваат услуги за сместување на 
гости, самостојни угостителски дуќани, туристички 
друштва, туристички агенции и бироа, надлежни опш-
тински органи на управата, претпријатија што се зани-
маваат со посредување за Сместување на гости во сел-
ски домаќинства и претпријатија за здравствена заш-
тита од подгрупи на дејност 130132. 

- задолжително ќе, се прибираат податоци за: до-
аѓања и ноќевања на туристи-домашни и странски, по 
земја на припадност. Капацитети за сместување со со-
стојба 31 јули и 31 август (број на објекти, број на соби 
легла) по видови и категории на објектите за сместу-
вање. Планиран број на ноќевања за наредниот месец; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат Следните стандарди, дефиниции и сл.: WТО дефи-
нициите за поимите на туризам, туристи и сл., IЅО 
класификација на земјите; 

- 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 општини, градот 
Скопје 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. 373/177 Директор, 
19 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 

1472. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 19.11.1998 година, донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧ1Ж) 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Годишен из-
вештај за јавниот водовод Вод - 2В" што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражуван>а 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 јавни 
претприја*тија кои управуваат со јавниот водовод; 

- задолжително ќе се прибираат податоци за број на 
извори и нивниот капацитет, дадени количества на 
вода, вкупна должина на водоводната мрежа, број на 
резервоари, приклучоци, улични хидранти и др.; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефиниции од областа на комуналната статистика. 

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

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на«општини, градот 
Скопје, за Република Македонија и на друго ниво 
(сливни подрачја). 

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. 373/179 Директор, 
19 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 

1473. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), дир«екторот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 19.11.1998 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 јавната канализација Вод - 2К" 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 Македонија" бр. 64/97) со годишна период ика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат јав-
ните претпријатија кои управуваат со јавниот водовод. 

-задолжително ќе се прибираат податоци за вкупно 
количество на отпадни води, пречистување и испуш-
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тан>е на отпадните води, вкупна должина на канализа-
циона мрежа и уреди за пречистување на отпадните 
води; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат дефиниции од областа на комуналната статистика; 

- 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 општини, градот 
Скопје 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. 373/178 Директор, 
19 ноември 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 
1474. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 20.11.1998 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 „Анкета за ра-
ботната сила (АРС)" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе ја спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат из-
браните домаќинства и членовите на домаќинствата. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за еко-
номската активност на населението, вработеноста, под-
вработеноста, невработеноста и економски неактив-
ното население; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат меѓународните стандарди и дефиниции препора-
чани од Меѓународната организација на трудот (ILO) и 
европското статистичко биро (EUROSTAT), Единстве-
ната класификација на дејностите. Националната кла-
сификација на дејности; 

- давањето на податоците за ова истражување не е 
задолжително; 

- податоците ќе се прибираат на ниво на домаќин-
ство и на индивидуално ниво, 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. 373/180 Директор, 
20 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р.. 

Скопје 
1475. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 20.11.1998 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 за-

сеани површини во есенска сеидба-21" што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
согласно Програмата за статистички истражувања 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-
јоделските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговски друштва и трговци поединци. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за: засе-
аните површини, проширување на земјишниот фонд, 
потрошувачка на вештачки ѓубрива, залиха на вештач-
ките ѓубрива, производствена соработка врз основа на 
договор со индивидуалните производители, снабдување 
со вештачки ѓубрива и обем на извршената работа на 
индивидуалните земјоделски стопанства; 

- ќе се користат следните стандарди, дефиниции и 
сл,: Единствената класификација за дејности /Наци-
онална класификација на дејности, стандарди за катего-
рии на земјишниот фонд и утврдените критериуми за 
соработка и изведените земјоделски операции и за 
агропомолошките мерки; 

- 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. 373/181 Директор, 
20 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 
1476. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 20.11.1998 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 ко-
лење на добиток-ЗЕ-52" што Заводот за,статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 1998 
-2002 година („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 64/97) со тримесечна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податохџгге ќе ги даваат зем-
јоделските претпријатија, земјоделските задруги, 
трговските друштва и трговци поединци. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бројот 
на закланите грла, тежина, (бруто и нето), рандман •и 
потекло на закланиот добиток од други држави; 

- при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единстве-
ната класификација за дејности / Национална класифи-
кација на дејности, стандарди за товење на свињи и 
нивни категории; 

- 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: 373/182 Директор, 
20 ноември 1998 година Дончо Гасимовски, с.р. 

Скопје 
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1477. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 54/97), директорот на Заводот за статистика 
на Република Македонија на 20.11.1998 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 ко-
лење на добиток-ЗЕ-54" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-
грамата за статистички истражувања за периодот 
1998-2002 година („Службен весник наРепублика Ма-
кедонија" бр. 64/97) со тримесечна периодиско. 

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 трговци поединци. 

- задолжително ќе се прибираат податоци за бројот 
и прометот на свињите по категории и намена на го-
ењето, бројот на добиток ставен во тов, испорака на 
товениот добиток од сопственото стопанство и од ко-
операција; 
* - при спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единстве-
ната класификација за дејности / Националната класи-
фикација на дејности; 

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 годинач. 

Бр. 373/183 Директор, 
20 ноември 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

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 во тек е 

постапка за оспорување на татковство поведена по 
тужбата на тужителот Бесим Ферати од с. Грчец -
Скопје, против тужените Хасан Нухи, со непозната, 
адреса на живеење, и Дода Џиле од с. Грчец -Скопје. 

Се повикува тужениот Хасан Нухи во рок од 30 
дена да се јави во судот или да определи полномошник 
кој ќе ги застапува неговите интереси во текот на 
постапката. Во спротивно, интересите во постапката 
ќе ги застапува привремениот застапник Вел>ановска 
Душанка, адвокат од Скопје, се до правосилното окон-
чување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХШ. П.бр. 
3759/97. (21906) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Черепналковски Апостол од 
Скопје против тужената Черепналковска Злата, со 
непозната адреса, живеење. 

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

Во спротивно, ќе и биде поставен привремен ста-
рател кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, У.П.бр. 
2265/98 (22831) 

Пред овој суд заведен е спор за укинување на 
издршка по тужбата на тужителот Мемеди Насер од 
Скопје, против тужената Селана Мемеди, која се' 
наоѓа во Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената преку нејзиниот законски 
застапник, мајката Зенета Абдиовска, која се наоѓа во 
СР Германија со непозната адреса, во рок од 15 дена 
до објавувањето на огласот лично или со писмен 
поднесок да го извести судот за живеалиштето со 
доставување на адреса. Во спротивно, судот ќе и 
постави привремен старател во постапката кој ќе ги 
штити нејзините интереси до правосилното 
завршување на предметот. Привремен старател ќе 
биде поставен од редот на адвокатите. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХШ П.бр. 
1892/98. (22838) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет на овој суд за надомест на 

штета, заведен по тужбата на тужителот ПОС ШС 
"Бабуна" од Велес против тужениот Амзи Хасамовски 
од Бузалково, а сега со непозната адреса на живеење 
во Белгија. Вредност на спорот 12.600,00 денари. За 
привремен застапник на тужениот се одредува Никола 
Димовски, стручен соработник во овој суд. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник по споменатиот 
премет, се додека тужениот или негов полномошник 
не ќе се јави пред судот односно додека органот за 
старателство не го извести судот дека поставил 
старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2644/97. (22751) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведен е оставин-

ски предмет по оставината на покојниот Топал Муста-
фа, порано од Дебар, кој умрел на 23.1.1983 година. 

Бидејќи према доставените списи оставителот нема 
наследници, согласно член 125 од Законот за насле-
дување и член 162 од ЗВП, се повикуваат сите лица 
кои полагаат право на наследство да се јават во рок од 
една година од денот на објавувањето на огласот. 

• Од Основниот суд во Дебар, О.бр.48/9% (22908) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 2688/98, на регистарска влошка бр. 1-26907-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промена на лице овластено за застапување 
на Претпријатие за производство, трговија, туризам и 
услуги „ПОРТО-ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Со-
ле Стојчев" бр. 3-1/8, Скопје. 

На 23.06.1998 год. од претпријатието истапува 
основачот Јордан Смилевски, а пристапува основачот 
Смил ковска Бисерка. 

Се брише од судскиот регистар досегашниот дирек-
тор Смилевски Јордан, и мупрестануваат овластува-
њата за застапување на претпријатието Се зпишува 

Смилковска Бисерка, 
директор без 
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ограничување овластена да го застапува претпријатие-
то во внатрешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2688/98. (20189) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
1629/98, на регистарска влошка бр. 002543, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ друштвото за трговија на големо и мало, увоз-
извоз и услуги Никола Методија Христов „ДИО-
КОНГ" Битола, ДООЕЛ, Битола, ул. „Големо Езеро" 
бр. 28. 

Основач на Друштвото е Христов Никола од Би-
тола. 

Дејности: 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2,51.24, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.47 , 51.52, 51.53, 51.54, 51.55 , 51.56, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 71.40, 92.12. 

Во надворешно трговскиот промет Друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: 

надворешна трговија со прехранбени производи, -
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, малограничен промет, меѓународен транспорт 
и шпедиција, продажба на стоки и консигнациони скла-
дови и странски стоки. 

Во правниот промет и односите со трети лица Друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет и односите со трети лица 
Друштвото одговара со целиот свој имот. За Управител 
на Друштвото е именувано следното лице: Никола Хри-
стов од Битола, кој претставува и овластено лице за 
настапување во земјата и странство. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр.1629/98. 
(20537) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
1587/98, на регистарска влошка бр. 002501, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги Мар-
ковски Мише ЛУЦИФЕР увоз извоз Битола, ДООЕЛ. 
Битола, ул. „Владимир Бакариќ" бр. 37. 

Основач и управител на друштвото е лицето Мар-
ковски Мише од Битола. 

Одлуката за претворање во ДОО е донесена на ден 
19.10.1998 год. 

Дејности: 51.11, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
74.12, 74.84. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, малограничен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со полни овласту-
в а а , а за обврските одговара со целиот имот со Полна 
одговорност. 

Од Основниот суд во Битола. Трег.бр. 1587/98. 
(20539) 

Основниот суд во Битола, со решението трсг.бр. 
1688/98, на регистарска влошка бр. 002602, го запиша' 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-

ОЕ на Друшвото за трговија на големо и мало 
„Нина-пром“ Ѓорѓиеска Наташа д.о.о.е.л увоз -извоз 
Битола, ул: „Иван Милутиновиќ“бр.37 

Дејности: 50.10, 50.30 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2,50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50,52.61, 52.62,52.63, надворешна трго-
вија со прехранбени прозводи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет и односите со трети лица Друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските направени во правниот промет со трети лица 
Друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овла-
стено за застапување во внатрешниот и надворешниот 
промет е: Ѓорѓиеска Наташа, управител со неограни-
чени овластувања; 

Од Основниот суд во Битола. Трег.бр. 1688/98. 
(20540) 

Основниот суд во Битола, со решението трег.бр. 
1689/98, на регистарска влошка бр. 002603, го запиша 
во трговскиот регистар Претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ на Друштвото за услуги, трговија на големо и 
мало „Зумбул" Дамчевски Пеце д.о.о.е.л.увоз-извоз 
Битола, ул. „Цане Василев" бр. 22/1. 

Дејности: 50.10,50.30, 50.30/1,50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2,50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,' 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.51, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 63.30, 63.40, 
73.13, 73.14, 74.84, 92.32, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредуваа и застапување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет. 

Во правниот промет и односите со трети лица Друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со целиот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот промет е Дам-
чевски Пеце, управител со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола. Трег.бр. 1689/98. 
(20541) 

Основниот суд во Битола, со решението трег.бр. 
1303/98, на регистарска влошка бр. 002217, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ЈТД, 
Усог. со ЗТД на Јавното трговско друштво за производ-
ство, промет и услуги Стеваноска Тања и др. „ЉАМЕ 
КОМЕРЦ" увоз-извоз Прилеп ЈТД Прилеп, ул. „Васко 
Карангелески" број 142. 

Содружници: Цветанка Стеваноска и Тан»а Стевано-
ска од Прилеп. 

Дејност: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98, 
15.98/1,15.98/2,17.21,17.22,17.24,17.25,17.40, 17.40/1, 
17.54, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.20, 20.10, 
20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23 , 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.21, 22.23, 22.24, 

' 22.25, 2.16, 24.17, 24.51, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22,25.24, 
26.70^ 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28/72^,28,73, 28.74, 28.75, 29.31, 29.32, 29.40, 29.71, 
29,72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 
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36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.42, 45.43, 45.44, 45:45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22> 51.24, 
51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.51, 51.53, 51.55, 
51.57 , 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.4^/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23,. 
60.24, 63.30, 63.40, 44.30, 55.30/1, 55.30/2, 65.12, 65,12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 
72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74,81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 03.04, 93.05. 

Дриштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. 
За обврските во правниот промет со трети лица Друш-
твото одговара со целиот свој имот - полна одговор-
ност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Тања Степаноска, управител со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола. Трег.бр.1303/98. 
(20544) 

Основниот суд, во Битола со решението Трег. бр. 
1637/98, на регистарска влошка бр. 002551, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на претпријатие 
во ДООЕЛ, Друштво за производство, услуги трговија 
на големо и мало Димче Котевски „КОВИЛ" извоз-
увоз Битола ДООЕЛ, ул. „Новачки пат" бб Битола. 

Единствен содружник Димче Котевски Битола, ул. 
„Труфун Пановски" бр, 20-а. 

Дејност: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51,32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51. >7, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51 45, 51.47, 51.52, 51.53; 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 62.41, 52.42, 
52.43, 52.44. 51.44/1, 52.44/2, 52.45, 52,46, 52.48, 52.50, 
52.47. 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 60.23, 60.24, 25.22, 25.21, 
25.23, 25.11, 25.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 764.40, 
74.84, 74.12, 45,22, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45 , 36.12, 
51.19, 02.01, 28.11, 28.12, 28.31, 28.52, 28.75, 29.21, 
29.24, 29.53, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.18, 
надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи. 

Полни овластувања и полна одговорност на субјек-
тот на уписот. 

Управител Димче Котевски. 
Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1637/98. 

(20517) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1366/98, на регистарска влошка бр. 002280, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЛ 
Друштво за сервис и трговија на големо и мало Живко 
Јован Јошевски „АВТОТРГОВИЈА" увоз-извоз Би-
тола, ДООЕЛ, ул. „Довлеџик" бр. 42, Битола. 

Основач на Друштвото е лицето Јотевски Живко од 
Битола, ул. „Довлеџик" бр, 42 врз основа на Изјавата 
од 10.10.1998 год. и Одлуката за претворање на ПП за 
сервис, трговија на големо и мало „АВТОТРГОВИЈА" 
увоз-извоз Битола, ДООЕЛ. 

Новиот назив на фирмата е: Друштво за сервис и 
трговија на големо и мало Живко Јован Јошевски „ АВ-
ТОТРГОВИЈА" увоз-извоз Битола, ДООЕЛ. 

Седиштето на Друштвото е во Битола, на ул. „До-
влеџик" бр. 42. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Јотевски Живко -
управител без ограничувања во рамките нд запишаните. 
Дејности. 

Дејности: 22.22, 22.23, 28.11, 28.12, 28,52, 28.61, 
28.62, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.63, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45,42, 45.43, 
45.44,45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.23 , 52.24, 
52.25, 52.27, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 52.71/1, 52.71/2, 52.74, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.52, 63.11, 63.12, 63.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 71.50, 
74.82, 75.83, 74.84. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1366/98. 
(20518) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1262/98, на регистарска влошка бр. 002176, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Друштво за производство, трговија и услуги 
„АКСИЈАЛ" Антонио ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. 
„Борис Бастеро" број 13/6, Битола. 

Основач: Антонио Христовски. 
Дејности: 26.21, 26.40, 26.82/2, 27.51, 27.53, 27.54, 

28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
31.50, 33.20, 35.30, 36.22, 36.63 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52,22, 52.23, 52.24, 52.26, 
52.27, 51.42/1, 52.41, 52.33, 52.42, 52.43, 52.43/3, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.63, 52.73, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 63.40, 
64.12, 64.20, 71.31,. 72.31, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, реекспорт, услуги на складирање 
на стоки, меѓународна шпедиција, посредување и заста-
пување во прометот со, стоки и услуги, агенциски 
услуги во транспортот. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка самостојно и неогра-
ничено со полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет за своите обврски 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Управител: Антонио Христовски со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1262/98. 
(20519) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1183/98, на регистарска влошка бр. 002096, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Друштво за трговија на големо и мало „ЦЕНТАР 
- ЛУКС" Мендо Новоселски дооел уво>извоз Битола, 
ул. „Пецо Божиновски" бр. 44-а Битола. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3. 
Основачи Мендо Новоселски од Битола, ул. „П. Бо-

жиновски" број 44-а. 
Директор: Мендо Новоселски од Битола,, ул. „П. 

Божиновски" број 44-а. 
Друштвото во правниот промет со трети лица одго-

вара со целокупониот свој имот,.полна одговорност. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, полно овластување. 
Предмет на работење на друштвото се следните деј-

. ности: 50.10,50.20,50.30,.50,30/1, 5 0 | 3 0 / 2 ч 5 0 1 ^ 

51.13, 51.14, 51.19, 51,21, 
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51.22, 51,23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51,36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/ 
1,51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51:63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 25.25 , 52.26, 52.27, 52.31, 51.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63. 

Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги 
обавува следните дејности: надворешна трговија со пер-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет; реек-
спорт, посредувањее и застапување во прометот со 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1183/98. 
(20520) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1261/98, на регистарска влошка бр. 002175, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДО-
ОЕЛ, Друштво за производство, трговија и услуги 
„ЕНЕРГО ПРОМ" Јове ДООЕЛ увоз-изврз Битола, ул. 
„Петнаесет корпус" број 26/1 Битола. 

Основач: Јове Брглевски. 
Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01,11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.13/2, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52,12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52, 44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 1.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 
51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 33.20, 3.30, 28.11, 28.40, 
28.52, 28.75, 52.74, 52.72, 52.72/1, 52.72/1, 52.72/2, 29.71, 
29.72, 15.81, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја светка самостојно и неогра-
ничено со полни овластувања. 

Друштвото^ во правниот промет за своите обврски 
одговара со целиот свој имот со полна одговорност. 

Управител: Јове Брглевски, со неограничени овла-
стувања. 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1333/98, на регистарска влошка бр. 002247, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на Друштво за 
меѓународен транспорт на Петковски Васил АЛФА -
ОМЕГА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Димче Ацев'4 

бр, 7. 
Петковски Васил - упрвител без ограничувања во 

рамките на запишаните дејности. 
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.42, 

45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.50, 50.10, 50:20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51131, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.57, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.48, 51.51, 51.52, 51.53, 51.62, 51.66,1.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.33,52.41,52.42,52.43,52,44/1, 52.44/2,523.44/3,52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21,- 71.31, 
71.32,71.3*, 74.12,74.20/2,74.20/3, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1333/98. 
; (20512) 

Основниот -суд во Битола со решението Трег. бр. 
1437/98, на регистарска влошка бр. 002421, го запиша 
во трговскиот регистар претворувањ^ на Друштво за 

трговија угостителство и други услуги МИРОЛ Алек-
с а н а р Стојанов и др. ДОО - Битола, ул. „Митре 
Брчковски" бр. 13, Битола. 

Се врши претворање на Приватното трговско прет-
пријатие „Мирол комерц" увоз-извоз - Битола во 
Друштво за трговија угостителство и др. услуги МИ-
РОН Алексадар Стојанов и др. ДОО - Битола, со 
седиште на ул. „Митре Брчковски" бр. 13 во Битола. 

За управител е назначен Александар Стојанов од 
Битола со неограничени овластувања. Содружници во 
друштвото се: Александар Стојанов од Битола, ул. 
„Митре Брчковски" бр. 13 и Љупчо Најдов од Битола, 
ул. „Минела Бабуковски" 2-2/36. 

Содружниците во друштвото внесоа влог во пред-
мети секој по 5.250 германски марки (167.000 денари) 
или вкупно влог во предмети во вредност од 10.500 
германски марки. 

Содружниците не одговараат за обврските на друш-
твото а ризикот го сносат до висина на нивниот влог. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува самостојно и неограничено, а за обврските одго^ 
вара со сиот свој имот. 

Друштвото во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет го застапува управителот Александар 
Стојанов со неограничени овластувања. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.50, 
05.01, 05.02, 15,81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.%, 15.97, 15.98, 16.00, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 
17.15, 17.16, 17.Ј7, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24; 17.25, 
17.30, 17.40, 17.51, 17.52, 17.23, 17.54, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30 , 22.11, 
22.12, 22.13 , 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23 , 22.24, 
22.25 , 22.31, 22.32, 22.33, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 4533, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51,22, 51.23, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51,43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52,-51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 
55.51, 55.52, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71,31, 71.32, 71.33 , 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 7470, 74.81, 
74.83, 74.84, Надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешно-трговскиот промет со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови и малогра-
ничен промет 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1437/98. 
(20513) 

Основниот суд во-Битола со решението Трег. бр. 
1436/98, на регистарска влошка бр. 002420, го запиша 
во трговскиот регистар претворувањето на ДООЕЛ 
Друштво за трговија на големо и мало со нафта и наф-
тени дериват Јанаки Папакоч МИ~НА ПЕТРОЛ Би-
тола, ДООЕЛ, ул. „Иван Милутиновик" бб, Битола. 

Се врши претворање на ПП за промет на големо и 
мало со нафта и нафтени деривати Ми•на петрол" Би-
тола во Друштво за трговија на голема и мало со нафта 
и нафтени деривати Јанаки Папакоч „Ми•на петрол" -
Битола ДООЕЛ , ул. „Иван Милутиновиќ" бб Битола. 

Единствен основач и управител е Јанаки Папакоч, 
Основната главница на основачот изнесува 

7.924.696,00 денари. Основачот не одговара за обвр-
ските на друштвото, а ризикот го сноси во висина на 
вложените средства. 

Друштвото настапува во правниот промет со трети 
лица самостојно, а за своите обврски одговата со сиот 
свој имот. 
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Друштвото ќе ги врши следните дејности: производ-
ство на прехранбени производи, пијалоци и тутун, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41,-
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 16.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98, 16.00, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23 , 21.24, 
21.25 , 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 , 22.21, 22,22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 25.12, 
25.13 , 25.21, 25.22, 25,23, 25.24, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45,33, 45,34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.15, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41,, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51,46, 
51,47, 51.51, 52.52, 52.53, 52.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 61.63, 51,64, 51.63, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, >52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.31, 2.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 51.44, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.59, 52.61, 52.62, 52.63, 62.71, 52.72, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12. • 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1436/98. 
(20514) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1675/98, на регистарска влошка, го запиша во тргов-
скиот регистар претворуван>ето на ПП во ДООЕЛ, 
Друштво за производство, трговија, посредување, 
услуги и школа за возачи „РАН" увоз-извоз, Ристевски 
Жан ДООЕЛ - Битола, ул. „Абдул Керим Паша" бр. 7 
Битола. 

Дејности: 15.31, 15.33, 15.98/2, 31.20, 31.62, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.35, 51.36, 51.37, 51,38, 51.39, 51.41, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51,43, 51.44, 51.45, 51.47, 51,51, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27 , 52.33, 52.45 , 52.47, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.10, 74.84, 80.41, 92.33, 92.34, 92.62 над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Застапување и посредување во надворешниот про-
мет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпеди-
ција, консигнациони и комисиони работи, реекспорт и 
лизинг, малограничен промет со соседните земји: Ал-
банија, Бугарија, Грција и Југославија. 

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

За обврските сторени во првниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Ристевски Жан -
управител, без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 1675/98. 
(20515) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1445/98, на регистарска влошка бр. 002429, го запиша 
во трговскиот регистар претворување^) на ПП во 
ДОО, Производно, трговско и услужно друштво Вагел 
и др. ПОЛО увоз-извоз, Битола ДОО Битола, ул. 
„Илинденска" бр. 190. 

Дејнос*ти: 20.10/1, 20.„0, 21.12, 24,16, 28.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45,45, 50.10, 50.20, 51.21, 51,23, 51.24, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.33, 51.70, 52.1Ј, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.32, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.24, 74.12, 74.82, 93.02, 93.05, надворешна трговија,со 

прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
услуги вр меѓународниот транспорт на стоки и патници 
и малограничен промет. -

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целито свој имот. 

Управител Вангел Кордовски од Битола, ул. 
„Илинденска" бр. 190. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1445/98. 
. (20516) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
966/98, на регистарска влошка бр. 001881, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговец поединец 
Гоце Цене Новески за производство, с. Оровник Охрид 
т.п., с. Оровник Охрид. 

Дејност: 15.81/1 производство на леб и пецива во 
свежа состојба. 

Основач Гоце Новески. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник - Гоце Новески. 
Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 966/98. (20596) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
969/98, на регистарска влошка бр. 001884, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Трговец поединец 
за трговија Ѓулизар Осман Мифтар ТГ1 „ЃУЛИ-КО-
МЕРЦ" Охрид, ул. „Кирил и Методиј" бр. 50, Охрид. 

Дејности: трговија на мало вон продавници, 52.62 и 
52.63. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара со сите свои сред-
ства. 

Лице овластено за застапување и овластен потпис-
ник е Ѓулизар Осман Мифтар. 

Од Основниот суд во Битола Трег. бр. 969/98. (20597) 

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 
1548/98, на регистарска влошка бр. 2-752, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на задруга Произ-
водна услужна и трговска задруга, узвоз-извоз „ИВА-
НА" М. Брод п.о., Македонски Брод „Страшо Пинџур" 
бр. 3. 

Основачи: Србиноска Весна, ул. „Страшо Пинџур" 
бр.З Македонски Брод, Јаќимовски Драган, ул. „15-та 
Бригада" бр. 24, Македонски Брод, Јаќимовски Ѓор-
ѓија, ул. „15-та Бригада" бр. 24, Македонски Брод. 

Седиште: Македонски Брод, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 3. 

Дејности: 110611, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.40, 50.13, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51,35, 51.36, 51.37, 51,38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51,43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 
51.56, 51.70, 52.11, 51.12, 51.21, 52.22, 51.23, 52.24, 
512.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 70.31, 74.40, 
74.70, 60.21, 60,22, 60.23, 60.24. 

Задругата во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица одговара со целиот свој имот. 

Лицето за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот промет с Србиноска Весна - директор. 

Од Основниов суд во Битола Трег. бр.1548/98. 
(20598) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 672/98, на регистарска влошка бр. 02003901?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштво за заштита на животната 
средина „РИ-ЕП д.о.о. РИ и други, Бул. „Јане Сан-
дански" бр. 113, Скопје. 

Друштвото е основано со договор за основање од 
22.01.1997 година, а содружници се: Рударски институт 
акционерско друштво ц.о. Скопје, Проф. д-р Ангеле 
Вренцовски, дипл. руд. инж., М-р Магдалена Трајов-
ска Трпевска, дипл. хем. инж. Борис Христов, дипл. 
хид. инж., сите од Скопје. 

Дејности: 78.20, 73.20, 73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.84, 50.10, 50.30, 50.30/ 
1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51:24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51154, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51*2, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.509, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
10, 20, 11.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.509, 
22.12, 22.13, 26.70, 37.20, 45.12, 45.23, 45.24, 45.25, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, трговско 
застапување и посредување, застапување на странски 
лица, консигнациони работи во областа на прометот, 
реекспорт, посредување, привремен увоз и извоз, при-
бирање и отстапување на права на индустриска соп-
ственост на знаења и искуства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е проф. д•р Ангеле Вренцовски, 
дипл. руд. инж. управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Трег. бр. 672/ 
98. (20172) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1050/98, на регистарска влошка бр. 1-52532-
0-0-0 ја запиша во судскиот регистар Промената на 
основач и директор на Претпријатие за производство 
и промет „СА•ЃЕ" п.о. извоз-увоз ул. „Радишанска" 
бр•68, Скопје. 

На 09.03.1998 година истапил Галевски Горан, а 
пристапила Галевска Јад ранка. 

Се* брише Галевски Горан, директор без ограничу-
вање, а се запишува Галевска Јадранка, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1050/98. (20173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 247/98, на регистарска влошка бр, 6-
02000634-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Трговец поединец „БИ-ЦЕ" ТП, трго-
вија на мало Илија Јаким Јакимовски, ул. „Илинден-
ска" бр. 92, Скопје. 

Бришење, престанок на трговец поединец „ВИ-
ЦЕ" ТП, трговија на мало Илија Јаким Јакимовсќи, 
ул. „Илинденска" бр. 92, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
247/98. (20174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3066/98, на регистарска влошка бр. 1-22028-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це. овластено за застапување и промена на основач на 

Градежна занатска задруга„ НОВОГРАДБА“ п.о.ул. 
„Илинденска “бр.138, Скопје. 

Да се брише Тасески Петар, в.д. директор без огра-
ничување, а да се запише Стефановски Симо, в.д. ди-
ректор без ограничување. 

Од основачи на задругата истапуваат Александар 
Јовановски од Скопје и Дарко Јовановски од Скопје, 
а пристапува Петар Тасески од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3066. (20176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 11. 
Трег. бр. 277/98, на регистарска влошка бр. 8-
02001678-000-11, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговско друштво за но-
винско издавачка дејност и трговија на големо и мало 
со увоз-извоз и услуги во прометот „М Експрес" ЕМ 
д»о.о.е.л, ул. „8-ма Ударна бригада" бр. 20, Скопје. 

Се брише Павле Анчески, управител без ограничу-
вање, а се запишува Свете Крстиќ, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скбпје I - Скопје, П. Трег. бр. 
277/98. . _ , (20177) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3207/98, на регистарска влошка бр. 1,5311-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на 
нов основач на Претпријатие за промет и услуги „БЕ-
ЉА" еркспорг-импорт д.о.о. ул. „Серава" бр. 36, Ско-
пје. 

Во фирмата пристапува нов основач Претпријатие 
за надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
„ФЕЗАН" ц.о. „Катлановска" 62, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3207/98. (20178) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2879/98, на регистарска влошка бр. 1-5773-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Трговското претпријатие 
„СИГМА" извоз-увоз д.о.о. ул. „Партизански одреди" 
бр. 109/3-6, Скопје. 

Се брише Сиџимовски Љубомир, директор без 
ограничуван^, а се запишува Цветковски Игор, дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2879/98. (20195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.4223/98 го запиша во трговскиот регистар 
основањето на акционерско друштво на регистарска 
влошка бр.о2оо5447?-4-о9-ооо со следните 
податоци.Друштво за трговија на големо со метална 
стока, цевки, уреди и опрема за централно греење 
СКОПЈЕ СЕВЕР а.д. - Скопје, ул."Ј1азо Трпевски" бб. 

Дејности:45.11; 45.21/1; 54.21/2; 45.22; 45.25; 
45.31;45.32; 45.33; 45.34; 45.41; ,45.42; 45.43; 45.44; 
45.45;45.50;52.74; 55.3о/2; -60.24; 60.30; 63.21; 72)20; 
72.30; 72.60; 73.10/2; 74.20/2, 74.20/3; 74.30;, 74.84; 

Надвррешно трговски промет: 
-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити 

горива и слични производи^ 
-трговија на големо со метали и метални руди 
-трговија на големо со дрва, градежен материјал и 

санитарна опрема 
-трговија на големо со метална стока, цевки,уреди 

и опремава централно греење 
-трговија на големо со хемиски производи 

-трговија на големо со репродукционен материјал 
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-трговија на големо со отпадоци и остатоци 
-друга трговија на големо 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица акционерското друштво одговара со сиот свој 
имот. 

Драган Макенаџиев - претседател на управен одбор 
- односно директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трег. 
бр.2636/98 го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето на регистарска влошка бр.о2оо5912-4-оЗ-ооо 
на Фармацевтската хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД - Скопје, булевар "Алексадар 
Македонски" број 12. 

Друштвото е усогласено со Законот за трговски 
друштва. 

Дејности: 24.41; 24.42; 15.88; 24.51; 24.52; 36.63;15.31 
15.32; 15.33; 15.87; 15.89; 15.86;15.71; 15.72;24.12; 24.13 
24.14; 24.15; 24.2о; 24.16; 25.21; 24.30;24.62; 24.63; 24.64 
24.66; 13.2о/2; 13.2о/1; 13.2о/3;14.3о; 63.21; 51.46; 51.44 
51.55; 51.53; 51.41; 51.42/1; 51.56;, 51.54; 51.24; 51.43 
51.64; 51.65; 51.38; 51.31;51.34; 51.32; 51.33; 51.36; 51.37 
51.39; 51.23; 51.21; 51.47); 51.7о; 51.45; 51.66; 51.61; 51.62 
51.63; 51.52;51.57;52.46; 52.41; 52.42; 52.44/3;52.48; 52.21 
52.25;52.11; 52.27; 52.24; 52.63; 52.12; 52.33; 52.32 
52.31;52.45; бЗ.Зо; 63.4о; 65.12/3; 65.21;74.13; 74.84 
6о.24; 5о.2о; 52.74; 72.5о; 93.о2; 63.12;74.2о; 74.2о/1 
74.2о/2; 74.2о/3 8о.42; 92.62; надворешна трговија со 
непрехранбени производи; надворешна трговија со 
прехранбени производи; посредување во меѓународно 
трговскиот промет - реекспорт; посредување во 
надворешно трговскиот промет како и во внатрешно 
трговскиот промет; застапување на страшески и 
домашни фирми; меѓународен превоз на стоки; меѓу-
народна шпедиција; сообраќајно агенциски работи; 
малограничен промет со Р.Бугарија, Р.Албанија, Гр-
ција и СР Југославија. 

Во правниот • промет промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Трајче Мукаетов, претседа-
тел на Управниот одбор , без ограничување. 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2636/98. (23о83) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
- ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд во Крушево, со решението 
Рег.згф.1/98 , во Регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации го запиша основањето на 
здружението" на граѓани со назив: Општинско 
здружение на занаетчии и самостојни стопанственици, 
со седиште во Крушево. 

Здружението ќе се залага за остварување на 
заеднички иницијативи за унапредување на 
работењето во дејностите; предлагање мерки за 
подобрување на економската положба и социјалната 
сигурност на самостојните стопанственици; 
покренување иницијативи за донесување на нови и 

измена на дополнување на постојните законски и 
други прописи од областа на дејностите кои ги вршат 
занаетчиите и другите самостојни стопанственици 
преку Сојузот на регионалните здруженија на 
самостојните стопанственици; развивање на 
кооперативни односи* развивање и поттикнување на 
добрите деловни обичаи во работата; развивање и 
унапредување на системот на информирање на 
членовите за сите законски прописи и деловни 
Можности во областа на понудата и побарувачката; 
настојување да се оствари иницијативата за промени 
во образовниот систем и донесување нови наставни 
.програми со кои во средните училишта за занимања 
повеќе ќе се обрн<е внимание на практичната обука на 
учениците; настојува ретките занаети да добијат 
посебен законски третман поради својата 
фолклорност и значење за работите на занаетите; 
организирање посети и учество на саеми и изложби; 
организирање образовни, културни, забавни, спортски 
и слични манифестации; покренување иницијативи за 
спречување на нелојалната конкуренција; давање на 
стручна помош на членовите за водење на деловните 
книги, пријавувањето и одјавувањето на работниците 
како и други прашања од интерес на членовите •на 

' Општинското здружение. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Васко Абаџи - претседател на здружението. 
Од Основниот суд во крушево. (22911) 

Основниот суд во Крушево, со решението 
Рег.згф.2/98 , во Регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации го запиша основањето на 
здружение на граѓани "Здружение на пензионерите" -
Крушево. 

Здружението ќе се залага за остварување правата, 
целите и задачите на пензионерите. 

Седиштето, на здружението се наоѓа на 
ул."Илинденска" бб во Крушево. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Боро Ташкоски, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Крушево. (22912) 

~ СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 

93/96, објавува дека со решението на Окружниот 
стопански суд - Скопје Ст.бр.992/94 од 18.Х.1994 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ТИ "Бако" од Неготино, ул. "Питу Гули" бр. 42. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Васил Стојанов од 
Неготино, ул."Вардарска" бр.26, телефон 61-700, 62-
715. 

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 29.XII.1998 година, во 9 часот,соба број 
27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22752) 
Основниот суд во Кавадарци. со решението Ст.бр. 

67/96, објавува дека со решението на Окружниот 
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стопански суд - Скопје Ст.бр.367/94 од 16.V.1994 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ТП "Дегос" од Неготино, ул. "7-ми Ноември" бр. 53. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Васил Стојанов од 
Неготино, ул."Вардарска" бр.26, телефон 61-700, 62-
715. 

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 29.ХП.1998 година, во 9,15 часот,соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22753) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
234/96, објавува дека ср решението на Окружниот 
стопански суд - Скопје Ст.бр.324/96 од 13.У.1996 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП "Баровец Јуниор" од Кавадарци, ул. "Радњанска" 
бр. 21. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Благој, Кичев од 
Кавадарци, ул.'?Скопска". 

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 29.ХП.1998 година, во 9,30 часот,соба 
број 27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22754) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 32/98 од 21.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало "Леана" д.о.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Злате Михајловски" бр.28 со 
жиро сметка 40120-601-309776. 

За ликвидационен управник се определува Ленче 
Димитровска од Скопје,ул."3лате Михајловски" бр.28. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21487) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решениетоЛ.БР.66/98 отворена е 

постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за 
трговија на големо и мало “Аида - Комерц“ д.о.о. 

извоз-увоз од Скопје, бул. “АСНОМ" бр.72/1-33 со 
жиро сметка 40100-601-155028. 

За ликвидационен управник се определува Младен 
Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр.116, 
телефон 260-694. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 92/98 од 9.ХI.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Трговско претпријатие за производство, услуги и тр-
говија "Хоспнталија-Љубинка" ДООЕЛ од Скопје, ул. 
"Кузман Јосифовски-Питу" бр.34. 

За ликвидационен управник се определува Спиро 
Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-
3/34, телефон 447-493. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 109/98 од 12.ХI.1998 Година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "Кладенец" 
Д.О.О.Е.Л. Лилјана увоз-извоз од Гостивар, ул. "Гоце 
Делчев" 'бр.37 а со жиро сметка 41510-601-60195. 

За ликвидациоџен управник се определува Радосав 
Ќипровски сд Скопје, бул.. "АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 110/98 од 12.ХI.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Агенција за 
туризам; трговија, шпедиција и услуги експорт-импорт 
"Азија-Турс" д.о.б. од Гостивар, ул. "Павле Аврамов-
ски" брм.3-а со жиро сметка 41510-601-29322. 

3з ликвидационен управник се определува Радосав 
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Киковски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21737) 

Основниот суд** Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 89/98 од 9.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Тикус" 
д.о.о. од Скопје, ул. "11 Октомври" бр.18-35, со жиро 
сметка 40100-601-262712. 

За ли$видационен управник се определува Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека* со 
решението Л.бр. 72/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство^ промет и услуги "Металкооп-Комерц" 
ДОО - експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Пара-
пунов" бб. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, 
телефон 435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 22/98 од 23ЛХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие на 
големо и мало "Работнички-Трејид" д.о.о. увоз-извоз 
од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, со жиро сметка 
40100-601-331501. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, теле-
фон 435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 

, докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 119/98 од 18.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало 
"Даготраде" ц.о, експорт-импорт од Скопје, ул. "Пе-
тар Делјан" бр.5-1/19, со жиро сметка 40100-601-26495. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 71/98 од 3 .XI. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над РО "Семос -
Информатика" д.о.о. од Скопје, ул. "Благоја Стефа-
новски" бб, со жиро сметка 40100-60^227779. 

За ликвидационен управник се определува Ванчев 
Томе од Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр.9-1/13. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 67/98 од 15.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
транспорт,промет и услуги"Елзона-Компани"експорт-
импорт д.о.о. од Скопје, ул. "50-та Дивизија" бр.20, со 
жиро сметка 40100-601-343637. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 112/98 од 16.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговско-производни и услужни дејности "Бе«г" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје,ул."Македонска Пре-
родба" бр.37/1-4, со жиро сметка 40100-601-296576. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22246) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 95/98 од 28.ХЛ998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, инжинеринг и трговија "Г.М." д.о.о. од 
Скопје, ул. "Воденска" бр.1-П-4, со жиро сметка 40120-
601-89615. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22302) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 115/98 од 12.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за транспорт, промет и услуги "Тасома" увоз-извоз 
д.о.о. од Скопје, ул. "Злате Михајловски" бр.21, со 
жиро сметка 40120-601-379843. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 16/98 од 21.X. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
надворешен и вантрешен промет на големо и мало 
"Мајер" ц.о. од Куманово, с.Слупчане, со жиро сметка 
40900-601-4106. > 

За ликвидационен управник се определува Бајрами 
Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" 
бр.52/3, телефон (0901) 411-312 и 413-464.. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22308) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр. 1/98 од 09.Х.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка на должникот ПТУ "МД-
Комерц" - Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. ^ 

Од Основниот суд во Куманово. (22309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 124/98 од 17.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за промет и услуги "Биринг" Д.О.О. од Скопје, ул. 
"Даме Груев" бр.3/8, со жиро сметка 40100-601-364074. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22311) 

.Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр 17/98 од 7.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, услуги и трговија "А.М.-биро" д.о.о. од 
Скопје^ ул. "Бриселска" бр. 15/3-5, со жиро сметка 
40100-601-3979^2. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Д•бр. 60/98 од 21.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Агнес" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Благој Гојан" бр.37 со жиро 
сметка 40100-601-338432. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22314) 

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

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 9 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22315) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр.101/98 од 12.ЕХ.1998 година заклучена 
е постапка за ликвидација над ликвидациониот долж-
ник Претпријатие за промет, услуги и производство 
"Биби - Комерц" експорт-импорт'Ц.О. - Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр.20/4 со жиро сметка 40100-601-
150586. 

По правосилноста на ова решение ликвидаци-
ониот должник да се брише од регистарот на претпри-
јатија при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 161/98 од 16.1Х.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ТП 
«Емаг""- ЦО Скопје , ул.Кочо Рацин“ бр.18/15 ,жиро 
сметка 40100-601-117750. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 79/98 од 28.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
градежништво, трговија и услуги "Електропроект" 
д.6.0. од Скопје, ул. "Боро Менков" бр.2/1-4, со жиро 
сметка 40100-601-396304. 

За ликвидационен управник се определува Игне 
Касниоски од Скопје, ул. "Торонто" бр.28, телефон 
335-349. 

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

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

Од Основниот суд' Скопје I - Скопје. (22330), 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 87/98 од 12.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие во 
приватна сопственост - Друштво со ограничена одго-
ворност "Паљ-Импекс" експорт-импорт ц.о. од Скоп-
је,ул. "163" бр. 117, со жиро сметка 40100-601-119318. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр.50/3-4, 
телефон 452-084. < ' 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22486) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 127/98 од 4.1Х.1998 година заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "Ботекс-98" 
ДОО -Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12488) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 93/98 од З.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало "Саги-
Комерц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Кузман Јоси-
фовски-Питу" бр.19/4-10,со жиро сметка 40100-601-
352755. 

За ликвидационен управник се определува Стојан 
Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр.3/38, 
телефон 344-278. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 90/98 од 27.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Зимс-Национал" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ" бр.44-2/16, 
со жиро сметка 40100-601-317423. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22503) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 94/98 од З.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, услуги и промет "Брезно-Комерц" увоз-
извоз од Скопје, ул. "Алексо Демниевски" бр.9, со 
жиро сметка 40100-601-3317423. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22506) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 130/98 од 19.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Диана" д.о.о. експорт-
импорт од Велес, ул. "Димитар Влахов" бр. 12/2 со 
жиро сметка 41600-601-36857. 

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

Се повикуваат доверителите на• должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена 'по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 137/98 од 19.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за услуги, туризам и трговија "Монца С" п•о. од Кума-
ново, ул. "Доне Божинов" бр.9-П/15, со жиро сметка 
40900-601-41453. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Хрис?го Чернопеев" брЛ-а, 
телефон 217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 127/98 од 17.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за промет на големо и мало, угостителство и туризам 
"Фанимик" Ц.О. од Скопје, ул. "Доситеј Обрадовиќ" 
бр. 17/8, со жиро сметка 40100-601-80903. -

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1-а, 
телефон 217-133. , 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22672) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 88/98 од 11.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет на големо и мало и увоз-извоз "Ангрограѓа" 
ц.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр.76/2, со жиро 
сметка 40100-601-33904. 

За ликвидационен>управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1-а, 
телефон 217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22673) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 82/98 од 11.ХI.1998 година, отворена е 
по<стапка за редовна ликвидација над Трговско прет-
пријатие "Ибиши" Ц.О. од Куманово, ул. "Борис Кид-
рич" бр.27у со жиро сметка 40900-601-45239. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1-а, 
телефон 217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 24798 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија, угостителство и туризам 
"Кипро-Комерц" ц.о. од Куманово, ул. "Ш Македон-
ска ударна бригада" бр.153, со жиро сметка 40900-601-
19826. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1-а, 
телефон 217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува Дека со 
решението Л.бр. 23/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Березимац" д.о.о. 
експорт-импорт од Куманово, ул. "Гоце Делчев" бр.27, 
со жиро сметка 40900-601-16658. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" брЛ-а, 
телефон 217-133. . 

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

Се задолжуваат должниците да ти намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација , во рок од 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 25/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатието 
за трговија на големо, и мало .увоз-извоз "Адонис 1" 
д.о.о. од Куманово, ул. "III Македонска ударна бри-
гада" бр.67/П/7, со жиро сметка 40900-601-14193. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" брЛ-а, 
телефон 217-133. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр>. 33/98 од 02.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Производно 
услужно трговско претпријатие на големо и мало 
увоз-извоз "Спас-Мак" ц.о. од Скопје, ул. "Љубо 
Петровиќ" бр. 10, со жиро сметка 40100-601-273216. 

За ликвидационен управник се определува Ѓурчи-
новски Мирко од Скопје, ул. "Љубо Петровиќ" бр.8, 
телефон 617-547. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22679) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 146/98 од 30.Х.1998 година, заклучена 
е ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "Плутал-Д" 
ДОО - Скопје, ул."11 Октомври" бр.21/3-22 и жиро 
сметка 40100-601-143644. 

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

, Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 117/98 од 12:ХIЛ998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за транспорт и шпедиција "Центроимпекс" д.о.о. од 
Скопје, ул. "Мајаковски" бр.26, со жиро сметка 40100-
601-223925. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
,Ќипровски од Скопје бул. "АСНОМ" 

бр.8-3/36, телефон 435-021. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22748) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 100/98 од 09.ХI.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија и угостителство "Бонди" д.о.о. од Гевге-
лија, ул. "Васо Карајанов" бр.26,со жиро сметка 41610-
601-47387. 

За ликвидационен управник се определува Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, теле-
фон 435-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22749) 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 34/98 од 14.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет и услуги "ДМ-Мебел" д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бб, со 
жиро сметка 40100-601-363649. 

За ликвидационен управник се определува Петков-
ски Милан од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бб. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 40/98 од 23.1Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство,внатрешен и надворешен промет "Нико-
Импекс" ц.о. од Скопје, ул. "Наум Охридски" бр.1, со 
жиро сметка 40100-601-163084. 

За ликвидационен управник се определува Анита 
Блажевска Бошнакоска од Скопје, ул. "Наум Охрид-
ски" бр. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од. 30 дена 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 126/98 од 12.ХI.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет, услуги, посредништво и 
туризам "Омега-АС“ д.о. експорт-импорт од Скопје, 
кеј "13 Ноември" бр.18/27, со жиро сметка 40100-601-
251993. ! . 

За ликвидациона управник се определува Спиро 
Митревски одјСкопје, ул."Јане Сандански" бр.109-3/24, 
телефон 447-4^3. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21890) 
— 

Основниов суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 139/98 од 25.ХI.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за промет, услуги и инжинеринг "Емико" експорт-
импорт д.о.о. од Скопје,ул."Димитрије Туцовиќ" бр.30, 
со жиро сметка 40100-601-57114. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-^54. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 108/98 од 16.ХI.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија и инжинеринг "Никол Комерц" увоз-извоз 
Д.О.О.• од Скопје, ул. "Франц Масеснел" бр.2-а, со 
жиро сметка ^0120-601-203768/ 

За ликвидационен управник се определува Заков-
ски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54, телефон 
741-545. 
,, Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22916) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 25/30-1, место викано "Богоројца", класа 7, 
со површина од 1250 метри квадратни, во КО Дебре-
ше, сопственост на Адеми Рамиза Сулејман, за цена од 
125.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на побудата да се достават 
до нотарот Весна Васил еска, ул ."Браќа Гиноски" бб, 
Гостивар. (22909) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 899 план 5, скица 14, место викано 
"Аниште", класа 3 со површина од 301 метри квадг 
ратни, во КО Проевце, сопственост на Бошковски 
Александар Перо, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на" понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, ул."11 Октомври" бр. 1-а 
во Куманово. (22910) 

Се продава парцела на КП. бр. 3813 на м.в. "Бара" 
нива 4 класа во површина од 2810 метри квадратни 
заведена во ПЛ.бр. 1548 КО Теарце, Тетовско за цена 
од 64.000,00 денари, сопственост од една идеална 
половина на Меновска Боризова Стојна од Тетово, 
ул."29 Ноември" бр. 10 и една идеална половина на 
Серафимовска Трифунова Божана од Скопје, ул."119" 
бр. 9. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето' што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјвите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Александар Мих. Захариески од Тетово 
ул."ЈНА" бр.4. (22750) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија услуги и обработка на податоци "Батако - Јов" 
увоз - извоз д о о Скопје (23.014) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за трговија на големо и мало и услужни дејности 
"Даси Компани" експорт импорт п«о. Скопје". (21516) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1063616,издаден од УВР - Куманово на име 
Имер Демири, с. Слупчане,Куманово. (23013) 

Пасош бр.667970/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Бахри Мурати, ул. "Поток серава" бр.29, Кума-
ново. (23017) 

Пасош бр.0443363/94, издаден год УВР - Скопје на 
име Волкановска Маре,ул."М.Х.Јасмин"бр.42/2,Скопје 

Пасош бр. 1084175/98,издаден од УВР - Тетово на име 
Камбери Али, с. Нерепгга,Тетово. (23089) 

Пасош бр. 56337/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Рафис Ковачи, с. Рашче,Скопје. (23165) 

Пасош бр.580005 на име Давиткова Сузана, с. Соко-
ларци, Кочани. (23173) 

Пасош на име Богоевски Стефан, ул."145" бр. 15, 
Тетово. (23174) 

Пасош бр.524962 на име Камбери Шуаип, ул."7-ми 
Ноември" бр.27,Охрид. (23175) 

Пасош на име Гушева Тонка,Валандово. (23176) 
Пасош бр. 144657/93, издаден од УВР - Тетово на име 

Мустафи Бл>ерим, ул."146" бр. 34,Тетово. (23178) 
Пасош бр.0759482/95, издаден од ОВР - Крива 

Паланка на име Величковски Ивица, ул."Наско Там-
б у р к о в , К р и в а Паланка. (23180) 

Пасош бр.59187Ј на име Алили Незијат,ул."Р.Цониќ" 
бр.6,Тетово. (23183) 

Пасош бр.591688 на име Алили Летафет, ул. "Р. 
, Црник" бр.6,Тетово. (23184) 

Пасош бр.0940538, издаден од УВР - Прилеп на име 
Бејтулоски Сакип, ул."Гостиварска' бр,.7,Прилеп. 

Пасош бр.922393,издаден од ОВР - Струга на име 
Мазари Нури»е. Делогожда,Струга. (23188) 

Пасош бр.027512, издаден од ОВР - Пробиштип на 
име Николов Косто, ул."Љупчо Сантов"бр.6-12/2-1,/ 
Кочани. (23190) 

Пасош бр.399318 на име Алексоски Роберт, ул."Веле 
Змејкоски" бр^ 6,Кичево. (23192) 

Пасош бр.168737 издаден од УВР - Штип на име 
Гелев Силва, ул."Б.Даневи"бр. 12/17,Штип. (23196) 

Пасош бр.1054161/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Аки Бузаќи, с. Средно Коњаре,Скопје. (23198) 

Пасош бр.0572447,издаден од УВР - Скопје на име 
Беќир Ресмија, ул. "Д. Мечето" бр.б-б,Скопје. (23206) 

Пасош бр".782258/96 на име Махмуди Мирадие, 
ул."Мемет Илјаз" бр. 20,Струга. (23208) 

Пасош бр. 136582 на име Мирослав Јовановски, ул. 
"Димитар Влахов" бр. 29, Куманово. (2320° 
Пасош бр.259973, издаден од УВР - Струмица на име 

Ферик Алиф, ул ."Бетовенова" бр. 206-а,Струмица. 
Пасош бр.1016556, издаден од ОВР - Струга на име 

Алими Зејадин, с. Долно Татеши,Струга. (23214) 
Чекови од бр. 4043095 до 4043Ј01, од тековна сметка 

бр,. 46113-80, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Блажевски Момчило,Скопје. (22971) 

Чекови од бр.3570148 до 3570159, 3570160,3570161, 
3570140 и 3570141, од тековна сметка бр.100771-90, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Стојановска Цветанка,Скопје. (23009) 

Чекови од бр.4091708 до 4091717, од тековна сметка 
'бр.1898275, издадени од Комерцијална банка АД 

име Ладо Стојановски,Скопје. (23012) 
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Чекови од бр.3564957 до 3564961 и 4071533, од теков-
на сметка бр.48800-94 »издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Басарова Марија,Скопје. (22327) 

Чекови од бр.2090063 до 2090070 и 2090073, од теков-
на сметка бр. 120211/27,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Цветковиќ Маријан,Скопје. 

Чекови бр. 4282033 и 4282034, од тековна сметка бр. 
64601-55, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Гуржанов Гоце,Скопје. (22585) 

Чекови од бр.2913272 до 2913280, од тековна сметка 
бр.2154773, издадени од Поштенска штедилница на 
име Столевски Слободан,Скопје. (22687) 

Чекови од бр.389777 до 389784, од тековна сметка 
бр.116878-60, издадени од Комерцијлна банка АД 
Скопје на име Хасан Мабер,Скопје. (22833) 

Чекови од бр. 3700510 до 3700515, од тековна смет-
ка бр.37146-23, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Савиќ Хусеин Анкица,Скопје. (22840) 
Чекови од Ќр. 0004338717 до 0004338733 и картичка, 

од тековна сметка бр.0122248.84, издадени од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Петковски Зоран, 
Скопје. (22843) 

Чекови бр. 15086, 503170, 737930, 737939, 737951 и 
737962, од тековна сметка бр.1639-71, издадени од 
Стопанска банка АД-Скопје - Филијала - Радовиш на 
име Геле Јованов, ул."М.Тито"бр.45 »Радовиш. (22848) 

Чекови од бр. 3107854 до 3107856 од тековна сметка 
бр.9369/00, издадени од Охридска банка А•Д. - Охрид 
на име Горески Горан, ул."Српница" бр. 6,Охрид. < 

Чек бр. 02333076, од тековна сметка бр.742.62, 
издаден од Комерцијално инвестициона банка -
Куманово на име Тодоровиќ Дапчевска Милка, 
ул."Иван Милутиновиќ"бр .19-а,Куманово. (22867) 

Чекови од бр.4058248 до 4058251, од тековна сметка 
бр.11197-12, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трпческа Руса,Скопје. (22888) 

Работна книшка на име Таниќ Владимир,Скопје. 
Работна книшка на име Горан Дамевски,Скопје. 
Работна книшка на име Катевеновска Лилјана, 

Скопје. ' (22107) 
Работна книшка на име Тодевски Васил,Скопје. 
Работна книшка на име Барамедин Јашар,Скопје. 
Работна книшка на име Коста Трпчебски,Скопје. 
Работна книшка на име Јанчевски Александар, 

Скопје. ^ (22243) 
Работна книшка на име Петревски Благоја,Скопје. 
Работна книшка на име Златановска Милка,Скопје. 
Работна книшка на име Симсарова Емилија,Скопје. 
Работна книшка на име Ќенан Ајдин, Скопје. (22455) 
Работна книшка на име Томулевска Круна,Скопје. 
Работна книшка на име Миланов Валентина,Скопје. 
Работна книшка на име Ангеловска Сандра,Скопје. 
Работна книшка на име Попчотрева Јасмина,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Димитар,Скопје. 
Работна книшка на име Анета Стојановска,Скопје$. 
Работна книшка на име Алојзије Плазибат,Скопје. 
Работна книшка на име Серфимоска Лалка,Скопје. 
Работна книшка на име Георгиевска Олга,Скопје. 
Работна книшка на име Џафероски Алил,с. Лажани, 

Прилеп. (22850) 
Работна книшка на име Христ•овска Ратка,Скопје. 
Работна книшка на име Мирчески Илија, ул."Ѓорѓи 

Димитров" бр. 84?Прилеп. (22864) 
Работна книшка бр.64092 на име Милорад Јовановиќ, 

у^."Јоска Јорданоски"бр.З-4/16, Прилеп. (22870) 
Работнакнишка на име Станкоска Марија, 

ул."11-тиОктомври" бр. 143 Прилеп. ' (22871) 

Чекови од бр.3327674 до 33278.81, од тековна сметка 
бр. 126981-65,издадени од Комерцијална банка _АД 
Скопје на име Стојаноски Злате,Скопје. (23100) 

Чекови од бр. 399869 до 399888, од тековна сметка 
бр.9659572, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајковска Весна,Скопје. (23120) 
* Чекови од бр. 11081870 до 11081875,11392683, 
11392684 и 11392685, од тековна сметка бр.35382-65, 
издадени од Стопанска банка АД Скопје на име 

^ Трпевски Љупчо,Скопје. (23121) 
Чекови од бр. 1179709 до 1179712,1036600, 1036603, 

378810 и 1779433, од тековна сметка бр.21057-71, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Љупчо Трпевски,Скопје. (23122) 

Чекови од бр. 3436439 до 3436448 и од бр.3341008 до 
3341011, од тековна сметка бр.47678-61, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Трајкова Вена, 
Скопје. (23160) 

Чекови бр. 18463618,18463621,18463622 и 84663623, 
од тековна сметка бр. 8657-70,издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Александар Нацка,Скопје. 

Чекови од бр. 4264757 до 4264762, од тековна сметка 
бр. 118659-59, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Алаѓозовска Јасна,Скопје. (23204) 

Чекови бр.1970486 и 1986416, од тековна сметка 
бр.24562-12, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Куновска Евдокија,Скопје. (23207) 

Чекови бр. 900р2937343 и 90002937344, од тековна 
сметка бр.5533494, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Драгица Трајанов,Скопје. (23213) 

Работна книшка на име Луција Малиновска,Скопје. 
Работна книшка на име Лазар Попов,Скопје. (23018) 
Работна книшка на име Христовска Олгица,Скопје. 
Работна книшка на име Коруноски Ристе,Скопје. 
Работна книшка на име Јовановски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Бошков Ванчо,Скопје. 
Работна книшка на име Тодоровска Роза,Скопје. 
Работна книшка на име Костовски Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовски Драган,Скопје. 
Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ 

"Ибе Паликуќа"- с. Бојане - Скопје на име Касам 
Јакупи, с. Паничаре,Скопје. * (23156) 

Свидетелство за IV година,Издадено од СТУ "Наро-
ден херој Орде Чопела" - Прилеп на име Ангелкоска 
Жанета ул."Б.Шукуроски"бр.13,Прилеп. (23217) 

Диплома на име Гаџевски Андреа,ул."180"бр. 14/23, 
Тетово. (23215) 

Диплома, издаден од СГУ "Народен херој Орде Чо-
пела"-11рилеп на име Ангелкоска Жанета,ул. "Б.Шуку-
роски" бр.24,Прилеп. (23216) 

Лична карта,издадена од УВР - Гевгелија на име 
Киров Благој, с.Стојаково,Гевгелија. (23210) 

Чекови од бр. 1648703 до 1648707, издадени ојј 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала Стру-
мица на име Васе Петров, с. Велјуса бр. 159,Струмица. 

Чекови од бр. 377457 до 377466, од тековна смени 
бр.52101-29, издадени* од Комерцијална банка АЏ 
Скопје на име Боцевска Летка,Скопје. (22222) 

Чекови од бр. 2939675 до 2939694 од бр. 4109121 до 
4109126 , 3142710, 2286871 и 2286873,од тековна сметка 
бр. 27876-59,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стевановиќ Петар,Скопје. (22231) 

Чек бр. 43206, од тековна-сметка бр. 38080-66, 
издаден од Комерцијална бнка АД Скопје на име Је-
ремиќ Момчило, Скопје. ' 
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Работна книшка на име Ангелкоска Даниела, ул. 
"Б.Шукуроски" бр. 12,Прилеп. (22&77) 

Работна книшка на име Илија Шуплиноски, ул."Лазо 
Филипоски" бр. 87А,Прилеп. (22880) 

Работна книшка на име Трпковски Боислав,Скопје. 
Воена книшка,издаден од Скопје ца име Дени Крс-

тески,Скопје. , (22493) 
Свидетелство за завршено средно образование, изда-

дено од Гим. "Зеф Љуш Марку" - Скопје на име Љоку 
Наим,Скопје, (21899) 

.Свидетелство за IV.одделение, издадено од ОУ "26 
Јули" Скопје на име Рамани Усеин,Скопје. (22432) 

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "Пен-
ко Здравевски"- Скопје на име Лесковица Емине, 
Скопје.; (22837) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "25 
Мај" - Скопје*н^име Алиева Зерафет,Скопје. (22839) 

Свидетелства за I и П година,издадена од Гимназија 
"Цветан Димов"- Скопје на име Јованов Славчо, 
Скопје. (22858) 

Свидетелство,издадено од ДСУ "Владо Тасевски" -
Скопје на име Бабунски Јоме, ул."Питу Гули"бр.13, 
Велес. (22860) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
ден од Дактилографско училиште - Скопје на име Јо-
вановска Ратка,Скопје. (22862) 
Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУ "Кли-

мент Охридски" - Прилеп (порано "11 Октомври") на 
име Мечески А. Огевш,ул.мМарксова"бр.57-а,Прилеп. 

Индекс бр.278/97,издаден од Електро Технички 
Факултет-Скопје на име Кондев Гордан,Скопје. (22689) 

Диплома за завршено средно образование,издадена 
од ЕТУЦ "Кузман Јосифоски-Питу"-Прилеп на име 
Илиевска Љубинка,ул."Никола Вапцаров"бр.16, При-
леп. (22875) 

Чековна картичка бр.12698165,издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Стојаноски Злате, 
Скопје. (22325) 

Чековната картичка бр.6100927,издадена од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Милевска Ленче, 
Скопје (22347) 

А Д Р дозвола бр.63 »издадена од Министерство за 
сообраќај и врски - Скопје на име Јанчев Благој, Бог-
данци. (22884) 

Престанува со вршење на дејност од 1-11-1998 год., 
издаден од на име Козметички салон "Тина",Скопје. 

Штедна книшка бр.8400-82710-127093/58,издадена од 
Љубљанска банка на име Павлина Трендевска,Скопје. 

Даночна картичка бр.5030998188940, издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име ТП "Алек -
Мар", Скопје. (22863) 

Избирачка легитимација 01685651-01-01,на име Оков 
Коста, ул." Л.Колишевски"бр.44,Богданци. (21767) 

Избирачка легитимација на име Каровски Методи, 
ул.**Браќа Гиноски" бр.12 >Кавадарци. (21768) 

Избирачка легитимација на име Сермакова Сузана, 
ул."Киро Арсов" бр. 14,Ваташа,Кавадарци. (21769) 

Избирачка легитимација на име Мелова Тодорка, 
ул."Ѓуро Салај" бр. 3/15,Кавадарци. (21770) 

Избирачка легитимација на име Мелов Лазо, с.Вата-
ша, Кавадарци. (21771) * 

Избирачка легитимација на име Соколов. Мирко, 
ул "Андон Шурков" бр.251/3,Велес. (21772) 

Избирачка легитимација бр.01535153-01-01, на име 
Илиева Снежана,ул."ПарТизански Одреди"бр. 45, Гев-
гелија. (21773)) 

Избирачка легитимација бр.01522974-01-01,на име 
Настева Митра,ул."Коле Неделковски"бр.14/20,Гевге-
лија. (21774) 

Избирачка легитимација на име Дамјанов Игор,ул. 
"Браќа Миладинови" бр,5,Пробиштип. (21775) 

Избирачка легитимација на име Младеновска Ратка, 
с.Аргулица,Штип. (21776) 

Избирачка легитимација на име Младеновски Славе, 
с.Аргулица,Штип. (21777) 

Избирачка легитимација на име Стојкова Царка, с. 
Аргулица,Штип. (21778) 

Избирачка легитимација на име Стојков Стоилко, с. 
Аргулица,Штип. (21779) 

Изб«ирачка легитимација на име Веслка Тасева, 
с. Аргулица,Штип. (21780) 

Избирачка легитимација на име Назифов Бајрам, 
ул. "Косовска" бр. 182,Штип. (21781) 

Избирачка легитимација на име Зејнелов Абдура-
ман,ул."Косовска" бр.55,Штип. (21782) 

Избирачка легитимација на име Мемедова Себаат, 
ул."Радарски пат" бр.245,Штип. (21783) 

Избирачка легитимација на име Шаинов Бедри, ул. 
"Косовска" бр. 11 ,Штип. (21784) 
Избирачка легитимација на име Радован Николовски, 

ул."19 Бригада"'бр. 9,Штип. (21785) 
Избирачка легитимација на име Јашаров Нијази, ул. 

"Косовска" бр. 41,Штип. (21786) 
Избирачка легитимација на име Џеладинов$ Севдије, 

ул."Косовска" бр,35,Штип. (21787) 
Избирачка легитимација на име Кадрије Ибова, ул. 

"Косовска" бр. 182,Штип. (21788) 
Избирачка легитимација на име Рефиков Зекрија, 

ул. "Косовска" бр.41,Штип. (21789) 
Избирачка легитимација на име Џеладинов Менде-

рес, "Косовска" бр. 35,Штип. ^ (21709) 
Избирачка легитимација на име Ѓулсерен Јашарова, 

ул."Косовска"бр.41,Штип. { (21791) 
Избирачка легитимација на име Насер Демиров, 

ул."Радански пат" бр.185,Штип. (21792) 
Избирачка легитимација на име Ѓулер Демирова, ул. 

"Радански пат" бр. 85,Штип. (21793) 
Избирачка легитимација на име Сулиман Назлије, 

ул."Радански пат" бр. 185,Штип. (21794) 
Избирачка легитимација на име Билхан Демиров, ул. 

"Косовска" бр.- 55,Штип. (21795) 
Избирачка легитимација на име Амсер Демирова,ул. 

"Косовска" бр. 49,Штип. (21796) 
Избирачка легитимација на име Рамајана Демирова, 

ул."Косовска" бр. 55,Штип. (21797) 
Избирачка легитимација на име Петар Мицевски, 

ул."Кочо Рацин" бр.13,Штип, (21798) 
Избирачка легитимација на име Слободанка Миев-

ска,ул."Кочо Рацин" бр. 13,Штип. (21799) 
Избирачка легитимација на име Асанова Илвер, ул. 

"Бетовенова" бр. 98,Струмица> ' (21800) 
Избирачка легитимација бр.0555853А-01-01,на име 

Бајрамоска Зулфија, с. Житоше,Крушево. (21801) 
Избирачка легитимација бр.05561051-01-01 на име 

Асаноски Сеј дали, с.Житоше, Крушево. (21802) 
Избирачка легитимација бр.05567416-01-01 на име 

Мерсимоски Мемедали, с.Житоше,Крушево. (21803) 
Избирачка легитимација бр.05564271-01-01 на име 

Џанковиќ Малиќа, с.Житоше,Крушево. (21804) 
Избирачка легитимација бр.05565880-01-01 на име 

Метлјику Џемал,с.Житоше,Крушево.. (21806) 
Избирачка, легитимација, бр.05566142-01-01 на име 

Метлјику Феџрие,с.Житоше,Крушево. (21807) 
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Избирачка легитимација бр.05531616-01-01 на име 
Ангелеска Ѓурѓа, с.Врбоец,Крушево. (21808) 

Избирачка легитимација бр.05531772-01-01 на име 
Ангелески Милан,с.Врбоец,Крушево. (21809) 

Избирачка легитимација бр05531985-01-01 на име 
Пешкоска Надежда, с.Врбоец,Крушево. (21810) 

Избирачка легитимација бр05557712-01-01 на име 
Исмаилоски Весел, с.Житоше,Крушево. (21811) 

Избирачка легитимација бр.05555388-01-01 на име 
^ Исмаилоска Фатима, с.Житоше,Крушево. (21812) 

Избирачка легитимација бр.05561124-01-01 на име 
Исмаилоска Зејнеп, с.Житоше,Крушево. (21813) 

Избирачка легитимација бр05561485-01-01, на име 
Исмаилоски Шабан, с.Житоше,Крушево. (21814) 

Избирачка легитимација бр.05557313-01-01 на име 
Изеири Мунавера,с.Житоше, Крушево. (21815) 

Избирачка легитимација бр.05556414-01-01 на име 
Исмаилоска Атиџе, с.Житоше,Крушево. (21816) 

Избирачка легитимација бр.05559448-01-01 на име 
Асани Алилибраим, с.Житоше,Крушево. (21817) 

Избирачка легитимација бр:055556775-01-01 на име 
Абдиоски Сулеман, с.Житоше,Крушево. (21818) 

Избирачка легитимација бр.05563143-01-01 на име 
Џанковиќ Муратка, с.Житоше,Крушево. (21819) 

Избирачка легитимација бр.05560187-01-01 на име 
Зекироски Енвер, с.Житоше, Крушево. (21820) 

Избирачка легитимација бр.0556629А-01-01 на име 
Џелилоски Садем, с.Житоше, Крушево. (21821) 

Избирачка легитимација бр.05566991-01-01 на име 
Метлјику Мухамед, с.Житоше, Крушево. (21822) 

Избирачка легитимација на име Раде Степаноски, 
с.Топол чани,Битола. (21823) 

Избирачка легитимација на име Стеваноска Мара, 
ул. "Ј.Јор даноски" бр.51,Прилеп. (21824) 

Избирачка легитимација на име Неда Бачарова, 
Точила 1 Б2/3,Прилеп. (21825) 

Избирачка легитимација бр.05560187-01-01 на име 
' Енвер Зекироски, с,Житоше,Крушево. (21826) 

Избирачка легитимација бр.08655723-01-01 на име 
Цветаноска Душанка, ул."Едвард Ќар дел>" бб,Струга. 

Избирачка легитимација бр,08649901-01-01 на име 
Цветаноска Николина, ул."Едвард Ќар дел>" бр.689, 

• Струга. (21828) 
Избирачка легитимација бр.08650420-01-01 на име 

Цветаноски Ѓуро, ул "ККардељ" бб,Струга. (21829) 
Избирачка легитимација бр.08672393.-01-01 на име 

Јанеска Драгица, с.Мороиигга,Струга. (21830) 
Избирачка легитимација на име Хиќмет Демирали, 

Бистрица бр. 49,Охрид. . (21831) 
Избирачка легитимација на име Лузиме Демирали, 

с. Бистрица,Охрид. (21832) 
Избирачка легитимација на име Симиџиоски Петко, 

Охрид. (21833) 
Избирачка легитимација на име Симиџиоска Мир-

јана,Охрид. (21834) 
Избирачка легитимација на име Китевска Билјана, 

Охрид. (21835) 
Избирачка легитимација бр.05972566-01-01 на име 

Ташкоска Наташа,"Марко Нестороски" бр.93,Охрид. 
Избирачка легитимација на име Демироски Назмије, 

ул."Охридска бригада" бр. 29,Охрид. (21837) 
Избирачка легитимација на име Јорданка Ангелоска, 

ул."Ванчо Пигошески" бр.12,Охрид. (21838) 
Избирачка.легитимација на име 

МевмедоскиУке,ул."Охридска бригада бр. 21,Охрид 
Избирачка леги»тимација на име Шекере Мемишова, 

ул."Андон Дуков" бр. 11,Охрид. (21840) 

Избирачка легитимација на име Азизоски Осман, 
ул."Даме Груев" бр. 215,Охрид. (21841) 

Избирачка легитимација на име Рецеп Нуредин, ул. 
"Д.Груев" бр. 144,Охрид. (21842) 

Избирачка легитимација на име Сулејманоски Џе-
лил,ул."Дејан Војвода" бр. 268,Охрид. (21844) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈЗО Клинички центар Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР, 3/98/КС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
АПАРАТ ЗА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 17. 
1.2. Предмет на набавка е еден апарат за ехокардиогра-
фија и тоа: 

а) - SSD-2200 CV Ултразвучен апарат - колор до-
плер, вклучувајќи TDI, Континуиран доплер CW; Ком-
патибилен и со Pawerflof, KI и DMS, Eho-Com stres, 

б) - UST - 5283 фесд арен кардиолошка сонда, 
в) - СР 700 колор принтер. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица, кои се регистрирани за ваков вид на дејност, а чие 
седиште односно живеалиште е на територијата на РМ. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 16 од Законот за јавни набавки, со отворен повик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничките карактеристики на предметот на на-
бавката се следните 

а) SSD-2200 CV Ултразвучен апарат - колор доплер, 
со повеќенаменска употреба, вклучувајќи TDI, 

Мултифреквентно прикажување, 
Континуиран доплер CW, 
Проток на крв до садовите, 
Компатибилен и со можност за надградба со KI и 

DMS, 
б) UST-5283 2,5 MHz фесд арен сонда, 
в) СР 700 колор принтер. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата мора да содржи: 
- производител, марка и тип на моделот што се нуди со 
оригинална понуда од производителот на опремата 
(проследено со проспектен материјал на кој видливо ќе 
бидат обележани понудените ставки), 
- единечна цена на секоја ставка изразена во ДЕМ со 
денарска противвредност по среден курс на НБ на РМ, 
како и вкупна цена на понудата, франко корисник (да-
вачките за царина, данок и сл. да бидат и поединечно 
издвоени), 
- начин и услови на плаќање, 
- гарантен рок, 
- одржување на опремата од овластен сервис во и по 
гарантен рок, 
- рок на испорака, 
- рок на важност на понудата. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
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4.1. Доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет), во согласност со член 22 од Законот за јавни 
набавки. 
4.2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 
- список на главни испораки на стоки или извршени 
услуги во последните три години со износите, датумите 
и примачите и 
- посочувана на вклучени технички лица, особено оние 
задолжени за контрола на квалитетот.. 
4.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорно лице. 
4.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран врз основа 
на член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки 
и тоа: 
- технички квалитет, 
- начин на плаќање, 
- естетски и функционални карактеристики, 
- постпродажен сервис, 
- пружање на техничка помош. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЏОНУДИТЕ 

6.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 
6.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.3. Понудите се доставуваат кај Станкоска Елизабета, 
во Управата на ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Вол-
канска" 17, секој ден од 10-12 часот. 
6.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

7. РОКОВИ 

7.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.2. Отворањето на понудите ќе биде на ден 21.12.1998 
година во 12.00 часот, во Управната зграда на ЈЗО КЦ 
Скопје, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
6.3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не се изработени според тендерската 
документација и според критериумите утврдени во јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 
Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 
223-601. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 15-14/933 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

Б Е З ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1. Набавувачот на јавниот повик е Министерството 

за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавниот повик бр. 15-44/933 е приби-

рање документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набавка, 
- услуга за превоз на вработените од Министерството 

за одбрана за* доаѓање на работа и за одење од работа, 
за превезување на војниците на редовните линии во 
градот и приградски населби, за целосно ангажирање 
на автобуси на релација до 50 км до гарнизоните на 
АРМ и вонредни автобуски превози за потребите на 
единиците на Министерството за одбрана. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност наведени во 
точка 2. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ: 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за, одбрана има потреба од претходно утврдување на 
подобност на понудувачите (претквалификција), преку 
документација, врз основа на која ќе се оцени способно-
ста на понудувачите; за извршување на предметот на 
набавките и од кои ќе Се побара понуда. 

2. Понудувачите кои се бават со стопанска дејност -
јавен превоз, своето учество на јавниот повик можат да 
го пријават за извршување на предметот набавката -
услугата врз основа на оценка дали тие имаат потребен 
техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски 
бонитет, расположиви превозни средства - автобуси, 
капацитети за одржување во техничка исправност на 
ангажираните автобуси, искуство и стручен кадар за 
реализација на секојдневни превезувања, немаат право-
силна пресуда со изречена мерка за безбедност-забрана 
на вршење на дејност и дали имаат документ за реги-
страција. 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- Документ за техничко-технолошки бонитет, 
- Документ за економско финансиски документ, 
- Документ за расположлива опрема и други фи-

зички капацитети потребни за реализација на набав-
ката, 

- Документ за менаџерска способност, 
Документ за досегашно искуство (референца ли-

ста)^ стручен кадар за извршување на набавката, 
4 - Документ дали нема правосилна пресуда за изре-

чена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејно-
ста, 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
време на дејноста. 

2. Документација и другите податоци се доставуаат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на јавниот 
повик. Истиот н<е треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува• 10 
дена. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
корисникот на услугата Министерство за одбрана на ул. 
„Орце Николов" бб, Скопје. 

5. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавување во последното објавување во јавното гла-
сило, „Службен весник на РМ" или весникот „Нова 
Македонија". 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот и со несосоод-
ветна комплетна документација нема да се разгледува. 

Дополнителни појаснуван>а можете да добиете на 
телефон 091/10 21 69, 

Министерство за одбрана 
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Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈЗО Завод за здравствена заштита 
Куманово, објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 02-898/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ЈЗО Завод за здравствена заштита Куманово, со се-
диште на ул. „11 Октомври" б б. Куманово известува 
дека има потреба од набавка на: 

- Еден апарат IMUNOANALYZER ELFA-MINI  
VIDAS,bio Merieuh, Автоматски мултипараметричен 

имуноаналитички систем - 12 канал ен систем со 12 не-
зависни места за работа за 12 различни параметри; 

- Тестови (програми) кои апаратот може да ги ра-
боти: 

Клиничка микробиологија со Вирусологија, Серо-
логија, Паразитологија и Индустриска и санитарна ми-
кробиологија. 

2. Во понудите треба да бидат разработени следните 
критериуми: 

- цена на набавката, без данок на промет, но со 
износот на царинските и други давачки; 

- рок и место на испорака; 
- начин и услови на плаќање; 
- гаранција за квалитетот и стандард; 
- оперативни трошоци; 
- едукација на кадар; 
- одржување и сервисирање на сдетемот; 
- континуирано снабдување со потрошен материјал; 
- доказ за сервисирање. 
3. Понудата се доставува во еден о>ригинален промер-а^ 

рок потпишан од одговорното лице ' на понудувачот 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сме-
таат за нецелосни и не ќе се земат за разгледување: 

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

4. Рок на доставување на понудите е 7 дена од објаву-
вањето. 

5. Придружната документација се доставува во со-
гласност со член 43 од Законот за јавни набавки - извод 
од регистрација да дејноста, документ за бонитет од 
носителот, на платниов промет и писмена изјава на по-
нудувачот дека не е под стечај. 

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој 
содржи два запечатени коверта. 

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
носи ознака „Не отворај". 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружената 
техничка документација и ја носи ознаката „документа-
ција". Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
ја носи ознаката „понуда" која содржи финансиска до-
кументација. 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на набавувачот. 

Понудите да се доставуваат на адреса: ЈЗО Завод за 
здравствена заштита Куманово, ул. „11 Октомври" б.б. 
Куманово Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

П6ВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-44/934 
ОПШРИ ОДРЕДБИ: 

1. Нарачателот на Повикот бр. 15-44/934 е Мини-
стерството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 

Се повторува отворениот повик бр. 15-44/780 обја-
вен во весникот „Нова Македонија" на ден 24 и 25 
октомври 1998лгодина за сервисирање и одржување на 

средства наведени под реден бр. 5,6,7,, и 11 од повикот. 

Тендерската Документација може да се види и по-
дигне во Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. „Орце Николов" бб. Скопје, соба 711, во 
работен ден од 09,00 - 13,00 часот. 

3. Понудите да се достават на адреса: Министерство 
за одбрана, ул. „Орце Николов" бб Скопје, преку 
пошта, во архива на Министерството за одбрана или со 
предавање на Комисијата на лице место во рок од 5 
Дена по излегувањето во „Сл. весник на Р. Македони-
ја", односно најдоцна на денот на отворањето. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 21 69. Министерство за одбрана 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94,62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец ноември 1998 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство 9.199 

0102 . Производство на јаглен 4.900 

0105 Производство на нафтени деривати 7.888 

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 6.042 

0108 Производство на руди на обоени метали 7.229 

0109 Производство на обоени метали 7.688 

0110 Преработка на обоени метали 5.130 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 2.838 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 5.619 

0113 Металопреработувачка дејност 5.259 

0114 Машиноградба 5.532 

0И5 Производство на сообраќајни средства 5.070 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 5.676 

0118 Производство на базни хем. производи 6.159 

0119 Преработка на хемиски производи 10.368 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.352 

0121 Производство на градежен материјал 9.389 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 1.357 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.645 

0124 Производство и преработка на хартија 4.711 
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0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.875 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.842 

0127 Производство на кожа и крзно 2.523 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.249 

0130 Производство на прехранбени производи 7.326 

0131 Производство на пијалаци 9.801 

0132 Производство на добиточна храна 7.057 

0133 Производство и преработка на тутун 7.576 

0134 Графичка дејност 5.762 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 4.327 

0139 Производство на разновидни производи 8.647 

0201 Земјоделско производство 5.032 

0202 Земјоделски услуги 8.108 

0203 Рибарство 3.486 

0300 Шумарство 5.845 

0400 Водостопанство 5.493 

0501 Високоградба 4.196 

0502 Нискоградба и хидроградба 5.305 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 4.693 

0601 Железнички сообраќај 6.554 

0604 Воздушен сообраќај 9.608 

0605 Друмски сообраќај 4.517 

0606. Градски сообраќај 5.858 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.447 

0701 Трговија на мало 5.712 

0702 Трговија на големо 9.944 

0703 Надворешна трговија 7.079 

0801 Угостителство 5.448 

0802 Туристичко посредување 4.518 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.249 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.091 

1001 Уредување на населби и простори 5.747 

1002 Станбена дејност 9.318 

1003 Комунална дејност 6.415 
Ј-П- \ 

1101 Банкарство 10.436 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.552 

1103 Услуги во областа на прометот 10.004 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.248 

1105 Геолошки истражувања 6.471 

1106 Истражувачко развојна работа (освен научно 
истражувачка) г 6.963 

1109 Деловни услуги 8.160 

1201 Образование 6.026 

1202 Научно истражувачка дејност 7.017 

1203 Култура, уметност и информации 6.475 

1204 Физичка култура и спорт 5.552 

1301 Здравствена заштита 6.527 

1302 Општествена заштита на децата и младината 
и социјална заштита 5.199 

1401 Органи на државна власт, единици на локалната 
самоуправа и други облици 6.528 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.895 

1403 Здруженија 9.404 

1404 Политички партии, општествени организации, 
здруженија и други организации 8.327 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 
3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец ноември 1998 година која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.500 денари. 

Министер, 
Насер Зибeри, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1459. Одлука за утврдување на бројот на пот-
претседателите на Собранието на Репу-
блика Македонија з ц з 

1460. Одлука за избор на Потпретседатели на 
Собранието на Република Македонија. ; 3113 

1461. Одлука за избор на Владата на Репу-
блика Македонија з ц з 

1462. Одлука за продажба на државниот ка-
питал во ПРБМ „Бучим" - Радовиш . . . 3114 

1463. Одлука за отстапување на вршењето на 
комуналните дејностит во општина Ки-

чево............................................................3114 
: 1464. Решение за давање одобрение за изда-

вање на долгорочни хартии од вредност. 3114 
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ЕДБ - 4030987108771. 
Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 

Стр. 3144 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 декември 1998 

1465. Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за стручната подготовка, 
стручната обука, испитите, дозволите и 
овластувањата на воздухопловно-тех-
ничкиот персонал и на воздухопловниот 
персонал на техничка подготовка 3114 

1466. Список на средства за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Република Македонија - 3115 _ 

1467̂  Одлука на уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 83/98 од 18 ноември 
1998 година 3119 

1468. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 125/98 од 18 ноември 
1998 година : 3120 

1469. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување . . . . . . ' 3120 

1470. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3120 

1471. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3121 

1472. Решение за утврдување на методо-
лошка основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3121 

1473. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3121 

1474. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3122 

1475. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3122 

1476. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување : 3122 

1477. Решение за утврдување на методо-
лошки основи за спроведување на ста-
тистичко истражување 3123 
Објава за платата по работник која 
претставува основица за пресметување 
на даноците и придонесите од пл<ата за 
месец ноември 1998 година 3142 
Објава за просечната месечна нето 
плата по работник во Републиката за 
месец ноември 1998 година 3143 
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