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З А К О Н 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува користењето, располага-

њето и заштитата на земјоделското земјиште. 
Член 2 

Земјоделското земјиште како добро од општ инте-
рес за Републиката, ужива посебна заштита и се кори-
сти под услови и на начин угврдени со овој закон. 

Член 3 
Одделни поими употребени во овој закон, го имаат 

следново значење: 
1. „Сопственици" се титуларите на правото на соп-

ственост на земјоделско земјиште во приватна или 
државна сопственост; 

2. „Право на користење" е право да се остварува 
употребната вредност на земјоделското земјиште, од 
страна на сопствениците и ситс други непосредни владе-
тели на земјиштето, како што се концесионерите,заку-
пците, плодоуживателите (во натамошниот текст: ко-
рисници); 

3. „Право на располагање" е право земјоделското 
земјиште да се отуѓи со продажба, подарок, размена, да 
се даде на користење на други лица со концесија, закуп 
и плодоуживање и да се даде под хипотека; 

4. „Обработлив земјиште" се ораници, бавчи, 
овоштарници, лозја и ливади; 

5. „Штетни материи во земјоделското земјиште" се 
материи кои можат да предизвикаат промени на хеми-
ските, физичките и биолошките својства на земјиштето 
како последица на што се намалува, односно попречува 
неговата продуктивна способност и се попречува него-
вото користење за земјоделско производство; 

6 „Агротехнички мерки" се- обработка на почвата, 
ѓубрење, сеидба односно садење, нега на културата, 

борба против плевели, болести и штетници, жетва, 
берба, вадење на клубените луковици, здебелените ко-
рени и слично; 

7. „Хидромелиоративни мерки" се: одводнување и 
наводнување; 

8. „Агромелиоративни мерки" се: калцификација, 
хумификација, мелиоративно ѓубрење, отсолување и 
гипсирање; 

9. Мерки за заштита од ерозија; 
10. „Трајна пренамена на земјоделското земјиште" е 

таква пренамена кога тоа повеќе не се искористува за 
земјоделско производство; 

11. „Времена пренамена на земјоделското земјиш-
те" е таква пренамена кога тоа по одреден временски 
период може повторно да се искористува за земјодел-
ско производство; 

12. „Стварна службеност" е право на сопственикот 
(корисникот) на земјоделското земјиште за потребите 
на тоа земјиште, на одреден начин да се служи со туѓо 
земјиште (послужна недвижност), чиј сопственик тоа 
мора да го трпи или пак има обврска да пропушти 
одредени дејства на своето земјиште на кое инаку имал 
право да ги прави; 

13. „Плодоуживање" е право да се ужива туѓо зем-
јиште без ограничување, но со обврска да се сочува 
неговата суштина; 

14. „Закуп" е облигационо-правен однос од кој за 
закупецот произлегува право да користи туѓо земјодел-
ско земјиште и обврска да плаќа одреден надомест (за-
купнина) на закуподавецот и по одреден временски пе-
риод да го врати земјиштето и 

15. „Концесија" е одобрение кое државата го дава на 
определено домашно или странско физичко или правно 
лице за користење на земјоделско земјиште во државна 
сопственост. 

Член 4 
Заради вреднување на земјиштето и водење на да-

ночна политика земјоделското земјиште во смисла на 
овој закон претставуваат: ораници, бавчи, овоштар-
ници, лозја односно насади, ливади, пасишта, бари, 
трстици и рибници, како и друго земјиште кое се кори-
сти или не се користи (необработливо земјиште), а со 
примена на агротехнички и агромелиоративни, хидро-
мелиоративни и противерозивни мерки може да се 
оспособи за земјоделско производство. 

Градежното неизградено земјиште до неговото при-
ведување кон целта, може да се користи за земјоделски 
цели. 

Културата на земјоделското земјиште се утврдува 
според катастарот во кој се води евиденцијата на зем-
јиштето, додека не се докаже спротивното. 

За земјоделското земјиште евидентирано во ката-
старот како градежно земјиште, а кое се уште не е 
изградено, како катастарска култура се смета* култу-
рата која била запишана во катастарот, пред тоа зем-
јиште да премине во градежно, додека не се докаже 
спротивното. 

Член 5 
Правото на сопственост врз земјоделското зем-

јиште, создава права и обврски и служи за доброто на 
сопственикот и на државата 
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Член 6 
Со земјоделското земјиште кое од поранешните соп-

ственици е одземено со присилни прописи по 2 август 
1944 година, државата не може трајно да располага (го 
продава, подарува или разменува), освен ако со закон 
поинаку не е уредено. 

Член 7 
Земјоделското земјиште во државна сопственост со 

кое стопанисуваат претпријатија, односно земјоделски 
задруги, а кое не подлежи на денационализација, со 
одлука на Владата на Република Македонија, може да 
се одземе од корисниците и да се даде на концесија во 
закуп и плодоуживање на други физички и правни лица 
согласно со условите утврдени со овој закон. 

И. КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 8 
Обработливото земјоделско земјиште, сопствени-

ците и корисниците треба да го одржуваат за земјодел-
ско производство. 

Член 9 
Плодноста на земјоделското земјиште се зголемува 

со преземање на агротехнички, хидромелиоративни, 
агромелиоративни и противерозивни мерки. 

Член 10 
Зголемување на плодноста на земјоделското зем-

јиште, особено се овозможува со примена на следниве 
агротехнички и хидромелиоративни и агромелиора-
тивни мерки: 

- правилна и навремена обработка; 
- ѓубрење, навремена сеидба односно садење на кул-

турите; 
- нега на културата; 
- борба против плевели, болести и штетници; 
- навремена жетва, односно вадење на клубените 

луковићи, столовите задебелени корени; 
- одводнување и наводнување; 
- класификација на киселите почви; 
- хумификација, гипсирање на алкални почви, отсе-

лување на солени почви и 
- мелиоративно ѓубрење и слично. 

Член И 
Владата на Република Македонија, донесува го-

дишна програма за перманентног освојување на нови 
обработливи земјоделски површини, преку исушување 
на мочвари, исчистување на трстеници, грмушки, 
прнари, ормани, камењари што се во државна сопстве-
ност и во сопственост на правни и физички лица. 

Член 12 
На земјоделското земјиште може да се воспостави 

право на службеност. 
Службеноста од ставот 1 на овој член се воспоста-

вува на начин и под услови утврдени со закон. 
Во поглед на утврдување на висината на надоместот 

за воспоставената службеност соодветно се примену-
ваат одредбите од Законот за облигационите односи и 
овој закон, со кои се уредуваат закупците односи. 

III. РАСПОЛАГАЊЕ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 13 
Со земјоделското земјиште сопствениците распола-

гаат под услови и на начин утврдени со овој закон, 
освен ако со друг закон поинаку не е уредено. 

Член 14 
Со цел да се спречи уситнувањето на земјоделските 

парцели, а во функција на порационално користење на 
земјоделското земјиште и примена на современи агро-
технички, агромелиоративни и хидромелиоративни 
мерки, во случај на продажба, размена или давање под 
закуп на земјоделското земјиште, право на првенство 
имаат: заедничкиот сопственик, сосопственикот и сосе-
дите чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава, разменува, или дава под закуп. 

Правото на првенство од ставот 1 на овој член се 
остварува преку доставување писмена понуда од соп-
ственикот до субјектите од ставот 1 на овој член. Ако 
повеќе од една страна ја прифати понудата, приоритет 
се дава на заедничкиот сопственик, потоа на сосопсте-
веникот, па на соседите чие земјиште граничи со она 
што се продава, разменува или дава под закуп. 

Ако повеќе од едно лице од иста група на субјекти со 
право на првенство од ставот 1 на овој член (заеднич-
киот сопственик, сосопственикот или соседите) ја при-
фати понудата, сопственикот може да го понуди земјо-
делското земјиште на оној кој дал највисока цена во 
рамките на таа група. 

Сопственикот од ставот 1 на овој член земјодел-
ското земјиште може да го понуди и на јавен оглас. 

Субјектите од ставот 1 на овој член правото на 
првенство го остваруваат ако ја прифатат највисоко 
постигнатата цена на јавната понуда. 

Носителите на правото на првенство од ставот 1 на 
овој член се должни во рок од 30 дена да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно тие го губат пра-
вото на првенство и сопственикот може земјоделското 
земјиште да го понуди на друго правно или физичко 
лице. 

Член 15 
Земјоделското земјиште во државна сопственост 

може да се даде на користење со концесија, под закуп и 
плодоуживање. 

1. Концесија 

Член 16 
Концесија за користење ha земјоделското земјиште 

од членот 15 на овој закон, Владата на Република Ма-
кедонија може да даде на домашно и странско правно и 
физичко лице, и тоа за: 

- фуражно производство за развој на сточарското 
производство за време од 20 до 30 години; 

- нивско производство за време од 20 до 30 години; 
- оранжериско производство за време од 30 до 40 

години; 
- долгогодишни насади за време од 30 до 40 години и 
- за одгледување на дивеч и производство на риби за 

време од 10 до 30 години, освен ако со друг закон по-
инаку не е уредено. 

На земјоделското земјиште, што е предмет на кон-
цесија, можат да се градат исклучиво стопански објекти 
што служат за примарно земјоделско производство. 

Правата и обврските на концесионерот и државата 
во однос на објектот се уредуваат со договорот за кон-
р а д а . 

Член 17 
Владата на Република Македонија, земјоделското 

земјиште го дава под концесија по претходно спроведен 
јавен конкурс. 

Ако на објавениот конкурс од ставот 1 на овој член 
не се јави заинересиран субјект, земјоделското зем-
јиште се дава на концесија во постапка со прибирање на 
понуди кои се поднесуваат до Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 
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»Владата на Република Македонија со одлуката за 
давање на концесија на земјоделското земјиште ги 
утврдува, почетниот износ на надоместокот на концесии 
јата и потребата од доставување на програма за кори-
стење на земјоделското земјиште кое се дава под конце-
сија во која се предлага видот на концесијата* 

Член 18 
Постапката на јавно наддавање или примање на по-

нуди од членот 17 на овој закон се спроведува согласно 
со Законот за концесии. 

Постапката од ставот 1 на овој член ја спроведува 
комисија од петмина членови од истакнати стручни 
лица од областа на земјоделството кои ги именува Вла-
дата на Република Македонија, по предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

По завршувањето на постапката од ставот 1 на овој 
член од страна на Комисијата, Владата на Република 
Македонија донесува одлука за давање на земјодел-
ското земјиште на концесија. 

Стручните и административните работи за издавање 
на земјоделското земјиште на концесија, ги врши Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

Врз основа на Одлуката за доделување на земјодел-
ско земјиште на концесија од име на Владата на Репу-
блика Македонија, министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство со понудувачот на најповолната 
понуда склучува договор за концесија во писмена 
форма. 

Договорот за концесија кој не е склучен во писмена 
форма нема правно дејство. 

Член 20 
Договорот за концесија, покрај елементите предви-

дени во Законот за концесии содржи и одредби за: 
- големината и бонитетна класа, видот и културата 

на земјоделското земјиште; 
- времетраењето на концесијата; 
- начинот и условите за користење на земјоделското 

земјиште; 
- можност и причини за отказ на, договорот пред 

истекот на времетраеЈБето на концесијата и 
- давана можност за изградба на стопански објекти, 

помошни уреди и објекти за искористување на земјо-
делското земјиште, како и нивната припадност по исте-
кот на времето на концесијата. 

Програмата за користена на земјоделското зем-
јиште од членот 17 став 3 на овој закон сс приложува 
кон договорот за концесија и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 21 ч 

Договорот за концесија престанува по сила на зако-
нот ако корисникот на земјоделското земјиште, при 
обработувањето на земјиштето не постапува во соглас-
ност со членовите 31, 35 и 36 од овој закон, освен ако 
концедентот поинаку не одлучи. 

Член 22 > 
Средствата остварени од надоместокот за кори-

стење на концесијата на земјоделско земјиште во 
државна сопственост се приход на Буџетот на Репу-
блика Македонија 

2. Закуп 

Член 23 
Земјоделското земјиште во сопственост на државата 

може да се даде во закуп (долгорочен и краткорочен) 
на домашно и странско правно или физичко лице. 

Долгорочниот закуп од ставот 1 на овој член може 
да биде од пет до 40 години, а краткорочниот закуп до 
пет години. 

Земјоделското земјиште од членот 7 на овој закон 
може да се даде во закуп најмногу до неговото враќање 
на поранешните сопственици, односно нивните наслед-
ници, освен ако со закон поинаку не е уредено. 

Земјоделското земјиште земено џо закуп не може да 
се даде во подзакуп. 

Член 24 
Земјоделското земјиште во државна сопственост се 

дава во долгорочен закуп по пат на јавен оглас под 
услови предвидени во членот 54 од овој закон. 

Член 25 
Договорот за долгорочен и краткорочен закуп на 

земјоделското земјиште во државна сопственост го 
склучува министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и правното или физичкото лице кое дало 
најповолна понуда. 

Закупецот на земјоделското земјиште во државна 
сопственост дадено во долгорочен закуп, може да бара 
да се изврши предбележба на договорот за долгороч-
ниот закуп во јавните книги за евиденција на недвижно-
сти. 

Член 26 
На договорот за давање на земјоделско земјиште во 

државна сопственост во долгорочен закуп, соодветно се 
применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат 
на договорот за концесија, како и одредбите од Зако-
нот за облигационите односи. 

На договорот за давање на земјоделското земјиште 
во краткорочен закуп соодветно се применуваат одред-
бите од Законот за облигационите односи. 

. Член 27 
Средствата остварени од давањето под закуп на зем-

јоделското земјиште во државна сопственост се приход 
на Буџетот на Република Македонија и се користат за 
реализирање на мерките предвидени во член 32 од овој 
закон и програмата од членот 11 на овој закон. 

Член 28 
Во полза на одредени категории на социјално не-

обезбедени лица (земјоделци без сопствена земја, сте-
чајни работници, лица чиј работен однос престанал по 
основа на технолошки вишок, невработени лица, прија-
вени во Завод за вработување и корисници на социјална 
помош), Владата на Република Македонија може да 
даде земјоделско земјиште во државна сопственост на 
плодоуживање како вид на лична службеност. 

Владата на Република Македонија ги определува ка-
тегориите на социјално необезбедени лица, условите, 
критериумите и рокот на плодоуживање™. 

Член 29 
Земјоделското земјиште во сопственост на физички 

и правни лица може да се дава во закуп (долгорочен и 
краткорочен), под услови утврдени со овој и друг за-
кон, освен ако договорните страни поинаку не се дого-
вараа 

Член 30 
По исполнуваат© на условите за престанување на 

концесијата, закупот и плодоуживанко согласно со 
овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство е должен на корисникот да му утврди 
отказен рок сообразен со видот на земјоделските кул-
тури кои се одгледуваат на тоа земјиште. 
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IV. ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 31 
Заштитата на земјоделското земјиште од загаду-

вале и заразување се спроведува заради производство 
на здраствено исправна храна, за заштита на здравјето 
на луѓето, животинскиот и растителниот свет и непре-
ченото користење и заштита на животната средина. 

Заштитата на земјоделското земјиште од загаду-
вање и заразување се спроведува со забрана, ограничу-
вање и спречување од директно внесување на штетни 
материи во почвата, внесување на штетни материи во 
почвата со водата и со воздухот и преземање на други 
мерки за одржување и подобрување на неговата про-
дуктивност. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ги определува материите кои се штетни за зем-
јоделското земјиште, нивната максимална дозволена 
концентрација во почвата и мерките кои се преземаат 
на земјоделското земјиште со поголеми концентрации 
на штетни материи од дозволените. 

Член 32 
Заради заштита и спречување на ерозија на земјо-

делското земјиште се преземаат следниве противеро-
зивни мерки: 

- ограничување или потполна забрана на сечење и 
изопачување на овошки и шумска вегетација, освен од 
агротехнички причини или градежни зафати од општ 
интерес утврден во Согласност со закон; 

- рационално користење на пасиштата со пропишу-
вање на видот и бројот на добитокот, што ќе се напа-
сува на единица површина, како и времето и начинот на 
напасувањето, освен ако поинаку не е уредено со друг 
закон; , 

- забрана за разорување на ливадице, пасиштата и 
необработените површини со наклон над 15% и нивно 
претворање во ораници; 

- забрана на отстранување на хумусниот хоризонт, 
односно ораничниот слој на земјоделското земјиште; 

- задолжително затревување на стрмните земјодел-
ски површини со многугодишни фуражни култури и 

- забрана на производство на едногодишни култури, 
односно утврдување на обврска на садење или сеидба на 
повеќегодишни култури. 

Сопствениците, односно корисниците на земјодел-
ското земјиште се должни да ги одржуваат долгогодиш-
ните насади и повеќегодишните култури подигнати по-
ради заштита од ерозија на почвата. 

, Член 33 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, ќе пропише задолжително спроведување на 
мерките од членот 32 на овој закон, ако од нивното 
неспроведување се заканува значителна штета на соп-
ственикот или на неопределен број лица. 

Член 34 
Доколку сопствениците на земјоделско земјиште, со 

примена на мерките предвидени во членот 32 од овој 
закон трпат определени штетни последици, за нив ва-
жат општите правила за надоместеа штета. 

Член 35 
Корисниците на земјоделското земјиште се должни 

да спроведуваат мерки за заштита од пожари. 
Забрането е на земјоделско земјиште палење на от-

падни материи. 

Член 36 
За заштита на земјоделското земјиште од загаду-

вање и заразување, соодветно се применуваат пропи-
сите за заштита и унапредување на животната средина 
и природата, а во однос на одговорноста и надоместот 
на штета предизвикана од загаденоста и заразеноста на 
почвата, водата и воздухот^ и од пожари се примену-
ваат општите правила за одговорност и надомест на 
штета. 

V. ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Член 37 . 
Пренамената на земјоделското земјиште е трајна и 

времена. 
Се забранува трајна и времена пренамена на земјо-

делско земјиште од I заклучок со IV бонитетна класа за 
неземјоделски цели, освен во случаите предвидени во 
членовите 38, 39 и 40 од овој закон. 

Член 38 * 
Министерството за урбанизам, градежништво и 

заштита на животната средина е должно при издава-
њето согласност на генералните урбанистички пла-
нови, што ги донесуваат општините, односно градот 
Скопје, да прибави мислење за трајна пренамена на 
земјоделското земјиште од Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, доколку со пла-
новите се опфаќа ново земјоделско земјиште од I до IV 
бонитетна класа, освен ако поинаку не е уредено со 
друг закон. 

Член 39 
По исклучок на членот 37 став 2 од овој закон, 

земјоделското земјиште од I до IV бонитетна класа 
може да се пренамени трајно и времено. 

Трајна пренамена на земјоделското земјиште од ста-
вот 1 на овој член во неземјоделски цели може да се 
врши кога нема земјишта од пониските бонитетни 
класи, кога е тоа во согласност со Просторниот план на 
Републиката и кога е утврден јавен интерес со закон за 
изградба на објекти кои според посебни прописи се 
градат надвор од градежното подрачја. 

Времена пренамена на земјоделското земјиште од 
став 1 на овој член може да се врши во следниве случаи: 
екплоатација на песок, чакал, камен, глина, површин-
ски копови, како и правење на депонии за цврст и друг 
вид отпад и други минерални суровини. 

Корисникот на времено пренаменетото земјоделско 
земјиште од ставот 3 на овој член е должен во рок од 
три години по истекот на пренамената да го врати во 
првобитна состојба. 

Член 40 
По исклучок од член 37 став 1 на овој закон дозво-

лена е пренамена на земјоделско земјиште од I од IV 
бонитетна класа во следниве случаи: 

- при поставување на објекти од привремен карак-
тер од 20 до 30 кг кои служат за засолнување, чување на, 
алат и земјоделска опрема и привремено сместување на 
земјоделски предводи; 

- изградба на објекта кои служат за одбрана од по-
плави, за одводнување и наводнување на земјоделското 
земјиште, за уредување нк порои, како и за заштита на 
водата од загадување; 

- изградба на стопански објекти кои служат за при-
марно земјоделско производство; 

- пошумување на земјоделско земјиште со стрмнина 
над 15% и до IV бонитетна класа, кога обврската за 
пошумување на таквата површина ја бара сопствени-
кот, односно корисникот. 
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- при изградба на објекти од лице државјанин на 
Република Македонка на кое таков објект е уништен 
од големи природни непогоди (земјотрес, поплава, по-
жар и слично) и * 

- правни и физички лица зџ изградба на јавни об-
јекти (училишта, здравствени установи, сакрални об-
јекти, објекти од култура и слично) уништени од го-
леми природни непогоди. 

Член 41 
За трајно пренаменетото земјоделско земјиште од 

членот 39 став 2 на овој закон се плаќа надоместок во 
висина на пазарната вредност на земјоделското зем-
јиште во местото каде тоа се наоѓа, зголемена за пет 
пати, поради намалување на површината на земјодел-
ското земјиште. 

Ако корисникот на пренаменетото земјоделско зем-
јиште не ја утврдил пазарната цена, неа ја утврдува 
надлежниот орган при Министерството за финансии. 

Средствата од надоместот од ставот 1 на овој член се 
уплатуваат во Буџетот на Република Македонија и се. 
користат за намените утврдени со програмата од чле-
нот 11 на овој закон. 

Член 42 
Без платен надомест за трајна пренамена на земјо-

делското земјиште, не смее Да се издаде решение за 
услови за градба или друга пренамена, ниту смее да се 
започне со користење на земјоделското земјиште и гра-
дежното неизградено земјиште за нова намена. 

VI. НАДЗОР 

Член 43 
Надзор над примената на овој закон и прописите 

донесени врз основа на него врши Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Работите на инспекцискиот надзор' ги врши Репу-
бличкиот инспекторат за земјоделство во состав на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство преку инспектори за земјоделство (во , ната-
мошниот текст: инспектори). 

\ Член 44 
Инспекторите од членот 43 став 2 на овој закон 

посебно вршат надзор во поглед на следниве работи: 
- заштита на земјоделското земјиште од загадување 

и заразување, со штетни материи; 
- користење на земјоделското земјиште за неземјо-

делски цели, ако таквото искористување не е дозволено 
по овој закон; 

- како се спроведуваат мерките за осигурување за 
заштита од пожар и наредува спроведување на одре-
дени мерки за заштита од пожари; 

- одржување на долгогодишните насади и повеќего-
дишните култури подигнати заради заштита од ерозија; 

- спроведување на одредбите за пренамената на зем-
јоделското земјиште; 

-ч користење на средствата одобрени за спроведу-
вање на мерките за оспособување и уредување на земјо-
делското земјиште и 

- вршат надзор и во поглед на други работи согласно 
со одредбите на овој закон и актите донесени врз ос-
нова на него. 

Член 45 
Инспекторот, ако утврди дека е повреден овој закон 

или пропис донесен врз основа на него писмено ќе ги 
констатира неправилностите - повредите и недостато-
ците и со решение ќе ги одреди мерките и рокот за 
нивно отстранување. 

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се поднесе жалба до министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. ^ 

Член 46 
Ако инспекторот утврди дека со повреда на пропи- , 

сот е сторен прекршок од членовите 48 и 49 на овој 
закон, должен е без одлагана да поднесе барање, од-
носно пријава за покренување на прекршочна по-
стапка. 

Член 47 
Кога е потребно да се преземат итни мерки за от-

странување на штета или спречување на настанувањето 
на опасност од штета која се заканува да настане со 
загадување и заразување на земјоделското земјиште со ' 
штетни материи, од пожари, пренамена на земјодел-
ското земјиште спротивно на овој закон и други опасно-
сти, може со решението на инспекторот да се одреди 
дека жалбата не го задржува неговото извршување. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1. Не ги применува мерките од членот 32 на овој 

закон; 
2. Врши палење спротивно на членот 35 став 2 од 

овој закон; 
3. Времено пренаменетото земјоделско земјиште не 

го врати во првобитната состојба во рокот пропишан во 
, членот 39 став 4 од овој закон; 

4. Времено пренаменува земјоделско земјиште за 
неземјоделски цели спротивно на членот 40 став 1 али-
неја 1 од овој закон и 

5. Започне да го користи земјоделското земјиште за, 
нова намена без претходно платен надомест за прена-
мена на земјоделското земјиште (член 42). 

Член 49 
Со парична- казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: ( 
1. Не ги применува мерките од членот 32 на овој 

закон; 
2. Врши палење спротивно на членот 35 став 2 од 6 

овој закон; 
3. Времено пренаменетото земјоделско земјиште не 

го врати во првобитна состојба во пропишаниот рок во 
членот 39 став 4; 

4. Времено пренаменува земјоделско земјиште за 
неземјоделски цели, спротивно на членот 40 став 1 али-
неја 1 од овој закон; 

5. Започне да го користи земјоделското земјиште за 
нова намена без претходно платен надомест за прена-
мена на земјоделското земјиште (член 42). 

ј 
, VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон, 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. t 

Член 51 
Корисниците на државното земјоделско земјиште во 

рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе одредат парцела или повеќе парцели од држав-
ното земјиште со површина која изнесува најмалку 15% 
од вкупното земјиште кое му е дадено на користење од 
страна на државата. 
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Парцелите од ставот 1 на овој член ќе бидат озна-
чени и публикувани врз основа на катастарската доку-
ментација содржана во катастарските планови. 

Квалитетот на земјоделското земјиште од ставот 1 
на овој член треба пропорционална) да одговара на ра-
зличните бонитетни класи на земјоделското земјиште 
во државна сопственост кое го користи. 

Член 52 
Постапката за издавање на земјоделско земјиште 

под закуп ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 53 -
Постапката за издавање на земјоделско земјиште 

под закуп може да се спроведе иако во неа земал уче-
ство и само еден понудувач. 

Член 54 

Член 57 
За текот на отворањето на понудите и констатира-

ните состојби пред и по отворањето на истите се прави 
записник кој го потпишуваат членовите на комисијата. 

По завршувањето на постапката од ставот 1 на овој 
член, комисијата во рок од̂ ЗО дена донесува одлука за 
најповолна понуда 

СОКОЈ понудувач може да стави приговор на спрове-
дената постапка до комисијата при Владата на Репу-
блика Македонија 

Член 58 

Член 60 
Земјоделското земјиште од членот 51 на овој закон 

што не е засадено, засеано, односно подготвено за се-
идба се предава на закупецот по заклучување на догово-
рот за закуп. Ч л е н 6 1 

Земјоделското земјиште од членот 51 на овој закон 
што е засеано, односно засадено се предава на закупе-
цот по собирањето на културите, освен ако поранеш-
ниот корисник и закупецот поинаку не се договорат. 

Член 62 ' 
Правните лица кои на денот на влегувањето во сила 

на овој закон користат земјоделско земјиште во 
државна сопственост, продолжуваат со користење на 
тоа земјиште до нивната трансформација со исклучок 
на земјиштето кое се одзема согласно со членот 30 од 
овој закон. 

Правното лице од ставот 1 на овој член настанато во 
процесот на приватизација на општественото правно 
лице од областа на аграрот, е должно да го извести 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во рок од 30 дена од денот на извршената 
трансформација, заради уредување на односите во 
врска со натамошното користе!be на земјоделското 
земјиште според одредбите на овој закон. 

Ако правното лице од ставот 1 на овој член наста-
нало пред влегувањето во сила на овој закон, должно е 
за тоа веднаш по влегувањето во сила на овој закон Да 
го извести Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, заради уредување на односите во 
врска со натамошното користење на земјоделското 
земјиште Член 63 , 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-
станува да важи Законот за заштита и користење на 
земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ" 
број 7/86, 51/88, 15/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" број 28/91, 36/91, 83/92 и 62/93). 

Член 64 ' 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". — 
743. 
" Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
Се прогласува Законот за заштита на растенијата, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 27 мај 1998 година. 
БроЈ 07-2135/1 Претседател 

27 маЈ 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува заштитата на растенијата 

од болести, штетници и плевели, здравствената кон-
трола на растенијата во внатрешниот промет и проме-

Како најповолна понуда се смета понудата која 
содржи највисока закупнина. Во случај на иста закуп-
нина при одлучувањето предност ќе се даде на понудата 
Koja обезбедува порационално користење на земјодел-
ското земјиште. 

Член 59 
Со понудувачот чија понуда е прифатена како најпо-

волна министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство склучува договор 

На договорот од ставот 1 на овој член соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за облигационите 
односи 

Постапката за давање под закуп на земјоделското 
земјиште од членот 51 на овој закон започнува со јавен 
оглас. 

Огласот од ставот 1 на овој член се објавува во 
дневниот печат и ги содржи следниве елементи: 

- површина (ха) и број на катастарска парцела; 
- катастарска култура; 
- бонитетна класа; 
- катастарска општина и место викано; 
- службености и други товари на земјиштето; 
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура 

или не); 
- почетна цена; , 
- катастарска скица; 
- времетраење на закупот; 
- трошоци за тендерска документација; 
- рок за поднесувана на понудите и 
- место и време на отвора1ве на понудите со право на 

присуство на понудувачот. 
На идниот понудувач му се дава на располагање це-

локупната дендерска документација. 
Член 55 

Ако на огласот од членот 54 на овој закон не се јавк 
понудувач или не биде прифатена ниедна од понудите, 
се распишува нов оглас по иста постапка. 

Член 56 
Ако и при повторувањето на постапката од членот 

55 на овој закон не се Јави понудувач или не биде прифа-
тена најповолна понуда, земјоделското земјиште се 
дава под закуп со непосредна спогодба. 
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тот преку државната граница, производството, проме-
тот и употребата на средствата за заштита на рас-
тенијата, опремата и мерките за спречување на штет-
ните последици од употребата на средствата за заш-
тита на растенијата врз здравјето на луѓето, живот-
ните и заштитата на животната средина и природа. 

Член 2 
Растенијата како добра од општ интерес за Репуб-

ликата уживаат посебна заштита утврдена со овој за-
кон. 

Заштитата на растенијата е грижа на Република 
Македонија, државните органи, држателите на рас-
тенијата, научни установи и други правни лица што 
вршат работи определени со овој закон. 

Член 3 
Поимите употребени во овој закон го имаат след-

ново значење: 
1. Растенија се: живи растенија и нивни делови, се-

ме и саден материјал, растителни плодови, печурки, 
влакната на предилни растенија, амбалажата од рас-
тително потекло, дрвната граѓа (не парена) и шумски-
те сортимента; 

2. Растителни производи се: непреработени произ-
води од растително потекло и преработени производи 
од растително потекло,кои поради своите својства или 
начинот на преработка можат да пренесуваат штет-
ници на растенијата; 

3. Штетници на растенијата се: биолошките агенси 
кои можат да предизвикаат повреди или штети на 
растенијата или производите од растително потекло и 
тоа: растителни болести, растителни штетници и рас-
тителни плевели; 

4. Растителни болести се: заболувања што се пре-
дизвикани со габи, бактерии, вируси, фитоплазми, ви-
роиди, рикеци, спироплазми и паразити растенија; 

5. Растителни штетници се: штетни инсекти, ште-
тни пајачиња, растителни стоногалки, нематоди, цица-
чи и птици; 

6. Плевели се: растенија кои ги следат културните 
растенија и живеат во заедница со нив и штетно дејс-
твуваат на нивниот раст и развој, ја намалуваат род-
ност , квалитетот, ја отежнуваат жетвата и другите 
технолошки процеси; 

7. Карантински штетници на растенијата се: штет-
ници на растенијата кои претставуваат посебна опас-
ност за растенијата што ги напаѓаат и кои, заради 
спречување на нивното внесување или ширење, бараат 
преземање на посебни мерки за нивно сотрување или 
искоренување; 

8. Економски штетници на растенијата се: штет-
ници на растенијата кои предизвикуваат поголеми 
економски штети и можат успешно да се сотруваат со 
посебни мерки; 

9. Средства за заштита на растенијата се: хемиски 
производи или производи од биолоплео,потекло наме-
нети за спречување, сотрување и уништување на орга-
низми штетни за растенијата, растителните производи 
и плодовите, односно средства за уништување на непо-
желните видови растенија и плевел от, средства што 
дејствуваат на животните процеси на растенијата на 
начин различен од средствата за исхрана (дефолијан-
ти, десиканти, детерданти), физиолошки активни супс-
танции кои имаат влијание на растот и развојот на 
растенијата; 

10. Биолошки средства се: биолошки производи 
(предатори, паразити и патогени микроорганизми) 
подготвени за директна употреба и производи од живи 
организми кои се наоѓаат во »латентна состојба (спори, 
мицелиЈа, бактерии, вируси и нематоди); 

11. Феромони се: сексуални мирисни супстанции 
кои ги излачуваат единките од ист вид кај инсектите, 

добиени по синтетички или природен пат кои ги пре-
познаваат други единки од истиот вид и предизвикува-
ат специфична реакција; 

12. Опрема за заштита на растенијата е: опрема и 
уреди наменети за прецизно третирале со средства за 
заштита на растенијата, а под опрема не се сметаат 
мали и рачни агрегати; / 

13. Каренца е: време кое треба да помине од пос-
ледното третирање со средства за заштита до бербата 
или жетвата на третараните растенија и растителни 
производи. При употреба на средствата за заштита, за 
обезаразување како што се дезинфекција, односно де-
зинсекција, каренца претставува врземе кое мора да по-
мине од примената на средството до денот на става-
њето во промет, употреба или преработка на третира-
ното растение или растителниот производ; 

14. Работна каренца е: времето од употребата на 
одредено средство за заштита во кое не е дозволен 
пристап и работа на луѓе и домашни животни на тре-
тираната површина, поле, односио во затворен прос-
тор; 

15. Интегрална заштита е: спроведување на сите 
познати мерки и постапки од подрачјето на биологи-
јата, биотехнологијата, селекцијата и одгледувањето 
на растенијата, кое овозможува минимална употреба 
на средства за заштита на растенијата, при што штет-
ите кои ги причинуваат штетните организми се на еко-
номски прифатливо ниво; 

16. Третирање е: нанесување или внесување на 
средства за заштита на растението, на почвата или во 
просториите за складирање, преработка и друго; 

17. Карантински надзор е/ надгледување - следење 
и преглед на здравствената состојба на саден матери-
јал на повеќегодишни растенија од увоз, со кои можат 
да се пренесуваат штетници на растенијата чие при-
суство не може да се утврда при увозот (скриени за-
рази) на определен дел на земјиште во пропишан вре-
менски период, поради утврдување и спречување на 
ширењето на штетните организми со заразениот ма-
теријал; 

18. Здравствен преглед е: преглед на пратките на 
растенија, растителни производи и амбалажа со кои 
може да се пренесат штетлици на растенијата, преглед 
на семенски посеви и објекти за саден материјал; 

19. Производство на с;редства за заштита е:форму-
лирање на секоја формулација на средства за заштита 
на растенија со пакување во соодветно пропишано па-
кување за средства за заштита на растенијата; 

20. Промет е: понуда, складирање за издавање, ну-
дење на продажба и продажба на големо и мало во 
специјализирани продавници (земјоделски аптеки), из-
возот, транзитот и увозот на растенија, растителни про-
изводи и средства за заштита на растенијата; 

21. Држатели на растенија се: сопственици или ко-
рисници на растенија., на земјиште, на простории за 
сместување, преработка и чување на растенија и рас-
тителни производи, о)Г1рема за преработка на растени-
ја, средства за превоз на растенија и растителни про-
изводи, уреди и опрема за употреба на средствата за 
заштита на растенијата и 

22. Заштита на растенијата е: следење, откривање 
и преземање мерки* за спречување на појавата, ши-
рењето и сотрувањето на штетниците на растенијата. 

II. СПРЕЧУВАН) Е НА ПОЈАВАТА, ШИРЕЊЕТО 
И СОТРУВАЊЕТО НА ШТЕТНИЦИТЕ НА 

РАСТЕНИЈАТА 
Член 4 

Држателите на растенија се должни редовно да 
спроведуваат мерки за спречување на појавата, шире-
њето и сотрувањето на штетниците на растенијата ка-
ко и да учествуваат во извршувањето на мерките оп-
ределени со овој закон. 
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Трошоците за извршување на мерките за заштита 
на растенијата од став 1 на овој член ги поднесуваат 
држателите на растенијата. 

Кога штетниците на растенијата ќе се појават за 
прв пат или во пренамножена форма во извршувањето 
на мерките за заштита на растенијата 50% од трошо-
ците се на товар на Републиката, а 50% на држателите 
на растенијата. 

За работите од ставот 3 на овој член и членот 5 
став 1 од овој закон Владата на Република Маке-
донија донесува Програма за заштита на растенијата 
од болести и штетници. 

Член 5 
Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство е должно на територијата на Република 
Македонија да организира и презема мерки за спре-
чување на појавата, ширењето и сотрувањето на штет-
ниците на растенијата Кои се состојат во: 

1. Следење на појавата, ширењето и распростране-
тоста на штетниците на растенијата врз основа на ме-
теоролошки, биолошки и други податоци; 

2. Прогнозирање и дијагностицирање на штетници-
те на растенијата; 

3. Известување на .држателите на растенијата за 
појавата и ширењето на штетниците на растенијата; 

4. Давање стручни совети за примена на инте-
грална заштита на расте нијата; 

5. Определување на оптимални рокови за сотру-
вање на штетниците на растенијата; 

6. Давање стручни совети за утврдување на видот 
на штетницата, за стручна и правилна употреба на 
средствата за заштита на растенијата и правилна упо-
треба на опремата за третирање; 

7. Водење евиденција за појавата на штетниците на 
растенијата кои причинуваат позначителна економска 
штета, за преземените мерки за нивно сотрување и за 
обемот на причинетите штети и 

8. Собирање и користење на метеоролошки пода-
тоци кои се од значење за следење на појавата, ши-
рењето и сотрувањето на штетниците на растенијата. 

За вршењето на работите од ставот 1 на овој член 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство може да овласти и правно лице кое има врабо-
тено најмалку едно лице магистер по науки од областа 
на заштитата на растенијата, две лица со земјоделски 
факултет со насока заштита на растенијата, поледел-
ство, или лозароовоштарство, односно општа насока и 
едно лице со шумарски факултет (шумарска насока), 
како и соодветна опрема и уреди за вршење на ра-
ботите. ' 

Правното лице од ставот 2 на овој член е должно 
податоците за појавата на штетниците, прогнозата и 
за преземените мерки да ги доставува до Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Поблиските услови кои мора да ги исполнува 
правното лице од ставот 2 на овој член во поглед на 
уредите, опремата, како и за начинот на известување, 
водење евиденција за појавата, ширењето на штет-
ниците на растенијата и за преземените мерки ги 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Член 6 
Заради спречување на појават а и ширењето на 

штетниците на растенијата, за ефикасно спроведување 
на мерките за заштита на растениј ата и заштита на 
животната средина и природата, држателите на рас-
тенијата се должни: 

1. Редовно да вршат преглед на земјиштето, расте-
нијата, просториите во кои се сместени растенијата и 

растителните производи, уредите за преработка на 
растенијата и средствата за превоз на растенијата 
заради утврдување можно присуство на штетници на 
растенијата; * 

2. Да ја следат појавата, ширењето и развојот на 
штетниците на растенијата и да го известуваат Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и овластеното правно лице од членот 5 став 2 на 
овој закон; 

3. Да ги применуваат мерките определени со 
членот 1 од овој закон; 

4. За спречување на ширењето и сотрувањето на 
штетниците на растенијата првенствено да примену-
ваат Интегрална заштита; 

5. Да го спречат штетното дејствување од приме-
нетите мерки со средства за заштита на растенијата, 
врз растителните производи и животната средина и 
природата и 

6. Средствата за заштита да ги употребуваат спо-
ред декларацијата и упатствата кои се приложени кон 
нив. 

Ако држателот на растенијата не ги применува 
мерките од ставот 1 на овој член, министерот за зем-
јоделство. шумарство и водостопанство ќе го обезбеди 
нивното извршување преку правното лице од членот 
13 на овој закон на товар на држателот на растенијата. 

Член 7 
Заради спречување на појавата и ширењето на штет-

ниците на растенијата, утврдување на присуство на штет-
ници на растенијата и спречување на нивно внесување 
од други земји, министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, може да ги преземе следниве 
мерки: 

1. Да забрани одгледување за определено време и 
на определено подрачје на одделни видови, сорти или 
клонови на земјоделски и шумски растенија; 

2. Да нареди задолжително учество во откри-
вањето и сотрувањето на штетници и употребата на 
опремата за таа намена; 

3. Да изврши стручен преглед на растенијата и 
земјиштето заради утврдување присуство на каран-
тински и екдномски штетници на растенијата; 

4. Да нареди сотрување на штетниците на рас-
тенијата; 

5. Да забрани промет на растенија од заразено во 
незаразено подрачје; 

6. Да нареди уништување ца растенијата, амба-
лажата и друг материјал за пакување; 

7. Да нареди примена на агротехнички, мелиорати-
вни, механички, физички, хемиски и биолошки мерки; 

8. Да ограничи или забрани увоз или провоз преку 
територијата на Република Македонија на определени 
видови растенија, ако постои опасност со увозот или 
провозот да се внесат во земјата карантински штет-
ници на растенијата; 

9. Да определи карантински надзор над определени 
видови растенија кои се увезуваат или се извезуваат 
заради одгледување и 

10. Да издаде вонредно дозвола за еднократен увоз 
на средства за заштита на растенијата кои немаат доз-
вола за пуштање во промет во случај на појава нр нови 
штетници на растенијата и тоа под услов средството 
да има дозвола во матичната зем]а или најмалку од 
две земји на Европската унија, а преку правно лице 
регистрирано за производство или промет. 

Ако држателот на растенијата не ги преземе 
мерките од ставот 1 на овој член, кога е потребно 
итно и ефикасно спроведување на мерките, или ако 
држателот на растенијата не располага со техничка 
опременост, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, може да го обезбеди спроведувањето 
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на тие мерки преку правното лице од членот 13 на 
овој закон на товар на држателот. 

Средствата за извршување на работите од ставот 
1 точки 3, 4 и 6 на овој член се обезбедуваат со Про-
грамата за заштита на растенијата од болести и штет-
ници. 

Член 8 
Ако на растенијата се открие појава на нова штет-

ница, или постои сомневање на појава во пренамно-
жена форма, држателите на растенијата се должни 
веднаш по откривањето да го известат Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство . 

Забрането е неовластено да се даваат или да се 
објавуваат податоци за појавата на новооткриена ка-
рантинска штетница на растенијата во Република 
Македонија. 

Податоците за појавата на новооткриена штет-
ница на растенијата се објавуваат на начин пропишан 
од министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Карантинските штетници на растенијата кои не се 
утврдени на територијата на Република Македонија се 
распоредуваат во листа А, а оние што се утврдени на 
определено подрачје во листа Б. 

Листите од ставот 4 на овој член министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство ги објавува 
во "Службен весник на Република Македонија". 

Член 9 
Мерка за уништување ria растенија и растителни 

производи може да се нареди ако растенијата се зара-
зени со карантински штетници на растенијата што не 
можат да се сотрат на друг начин и не можат да се ис-
користат за други цели без опасност од ширење на 
карантинската штетница на растенијата, или ако 
одгледувањето на тие растенија е забрането. 

Мерка за уништување на семе, саден материјал и 
амбалажа може да се нареди ако се заразени со 
карантинска или определена економска штетница на 
растенијата што не може да се сотре и не може да се 
искористи за други цели без опасност од ширење на 
штетници на растенијата. 

Растенијата и растителните производи што според 
прописите за здравствена исправност на прехранбе-
ните производи и добиточната храна се сметаат за 
загадени (контаминирани) со средства за заштита на 
растенијата мораат да се уништат; ако не можат да се 
искористат за други цели. 

Растенијата и растителните производи од ставот 3 
на овој член, можат да се користат за Други цели само 
со согласност од министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство врз основа на извештајот за 
извршената хемиска анализа на мострата од правно 
лице овластено од министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, кое има вработено најмал-
ку по едно лице со земјоделски и хемиски факултет и 
соодветна опрема. 

Поблиските услови што треба да ги исполнуваат 
правните лица од ставот 4 на овој член во поглед на 
опремата ги пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во согласност на минис-
терот за здравство. 

Член 10 / 
Земјоделските посеви за производство на семе, 

шумските насади за производство на шумско семе и 
објектите за производство на саден материјал на по-
веќегодишни земјоделски и шумски растенија, под-
лежат на задолжителен здравствен преглед најмалку 
двапати во текот на вегетацијата согласно со одредби-
те на ОВОЈ закон. 

Семето што потекнува од земјоделски посеви за 
производство на семе, односно од објекти за производ-
ство на шумско семе и објектите за производство на 
саден материјал на повеќегодишни растенија што не 
се здравствено прегледани, не можат да се пуштаат во 
промет ниту да се користат за сопствени потреби. 

Задолжителен здравствен преглед на посевите и 
објектите од ставот 1 на ОВОЈ член вршат овластени 
правни лица. Овластените правни лица ги определува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, ако имаат вработено најмалку едно лице магис-
тер по науки за заштита на растенијата, соодветна 
опрема и објекти. 

Списокот на правните лица од ставот 3 на овој 
член се објавува во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Ако на посевите или на објектите од ставот 1 на 
овој член при задолжителниот здравствен преглед во 
текот на вегетацијата се утврди присуство на каран-
тинска или определена економска штетница на рас-
тенијата правното лице од став 3 на овој член наре-
дува мерки за нивно сотрување и уништување. 

Производителите на семе и саден материјал се 
должни да го пријават производството на семе 30 дена 
пред почетокот на сеидбата, а за саден материјал нај-
доцна до 30 април во тековната година до Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
до овластеното правно лице кое ќе ги врши прегле-
дите. 

Во пријавата од ставот в на овој член која се до-
ставува до Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство се наведува правното лице кое 
ќе го врши задолжителниот здравствен преглед. 

Правното лице од ставот 3 на овој член може да 
врши здравствен преглед на посевите за производство 
на семе, објектите за производство на шумско семе и 
објектите за производство на повеќегодишен саден 
материјал и испитување и утврдување на здравстве-
ната состојба на семето и за сопствените површини и 
сопственото производство. 

Правното лице од ставот 3 на овој член е должно: 
1. Да издаде; уверение за здравствената состојба на 

посевот за производство на семе или на објектот за 
производство на шумски саден материјал во однос на 
заразеноста на семенскиот или садниот материјал со 
карантинска или одредена економска штетница на 
растенијата и 

2. Во уверението за признавање (апробација) да ја 
внесе здравствената состојба на земјоделскиот посев 
за производство на семе и на објектите за производ-
ство на земјоделски саден материјал, како и за шум-
скиот насад за производство на шумско семе и објек-
тите за производство на шумски саден материјал. 

Правното лице од ставот 3 на овој член е должно 
да достави извештај за извршениот здравствен преглед 
до Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

Правното лице кое при вршењето на здравстве-
ниот преглед утврди присуство на карантински штет-
ници на растенијата е должно во рок од три дена да 
достави извештај за најдената состојба до Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
да определи мерки за спречување и сотрување, а за 
утврденото присуство на економски позначајна штет-
ница на растенијата над дозволениот процент, должно 
е да определи мерки за нивно сотрување. 

Начинот и времето на вршење на задолжителен 
здравствен преглед и мерилата за утврдување на 
здравствената состојба на посевите и објектите од 
ставот 1 на ОВОЈ член, листата и дозволениот проце-
нт на економско позначајни штетници на растенијата, 
како и образецот на уверението за здравствената сос-
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тоЈба на посевите и на објектите ги пропишува минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Поблиските услови што треба да ги исполнуваат 
правните лица од ставот 3 на овој член во поглед на 
опрема и објекти ги пропишува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Член И 
За производство на растенија не змеат да се упо-

требуваат ниту да се пуштаат во промет семе и саден 
материјал што се заразени со карантински штетници 
на растенијата 

Семето и садниот материјал не смеат да се употре-
буваат ниту да се пуштаат во промет ако се заразени и 
со определени економски штетници на растенијата во 
процент поголем од пропишаниот. ' 

Видовите на семе што ќе ги определи министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, пред 
пуштањето во промет или пред употребата за соп-
ствено производство, мораат да бидат дезинфекци-
рани. односно дезинсекцирани. 

На сертификатот на секое пакување на семе на кое 
е вршено дезинфекција, односно дезинсекција, мораат 
да бидат наведени податоците за тоа со кое средство 
за заштита на растенија е извршена дезинфекција од-
носно дезинсекција, како и клаузулата: "Семето е за-
труено и не смее да се корист^ за исхрана на луѓе,~до-
машни животни, риби, птици и дивеч". 

Одредбите од ставот 3 на ово] член не се однесу-
ваат на семето што е подложено на дезинсекција со 
фумигациЈа 

Член 12 
На доработеното семе пред да се пушти во промет 

и употреба, мора да се изврши задолжително испиту-
вање и утврдување на здравствената состојба. 

Податоците за утврдената здра: ствена состојба на 
семето се внесуваат во сертификатот за квалитетот на 
семето, КОЈ се доставува со испратница 

Член 13 
Мерки за заштита на растенијата правните лица 

можат да вршат, ако имаат вработено најмалку едно 
лице со земјоделски, односно шумарски факултет, 
соодвет на опрема и простории 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство со решение утврдува дали се исполнети 
условите од ставот / на овој член. 

Г блиските услови кои треба да ги исполнуваат 
правните лица од ставот 1 на ОВОЈ член во поглед на 
опрема и простории ги пропишува министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство 

Член 14 
Машините, воздухопловите и уредите за примену-

вање на средства за заштита на растенијата, пред да се 
пуш 1 аI во промет мора да бидат атестирани и снаб-
дени со упатство за нивно користење 

Член 15 
Држателите на растенија и правните лица кои упо-

Iребуваат средства за заштита на растенијата се дол-
жни 

1 Да се грижат тие средства ири употребата да не 
ДОЈДИЈ во вода, врз одгледувани растенија и врз зем-
јиште м>е не се третира со тие средства, во складови 
на *емЈоделски производи, во објекти за нивна прер-
аботка и објекти за одгледување и чување на домашни 
живоIни ако со употребата се загрозува здравјето и 
живоин на луѓе 1о домашните животни, рибите, пче-
тиIе. дивечот и другите корисни организми или да 

предизвика оштетување или загадување на одгледу-
ваните растенија (контаминација); 

2. Да не употребуваат средства за заштита на рас-
тенијата што се опасни за пчелите во времето кога 
постои најголема опасност за труење на пчелите (во 
време на цветањето на растенијата) и најдоцна 48 часа 
пред употребата на средствата, на погоден начин да ги 
известат за тоа држателите на^пчели и корисниците на 
дивеч, 

3. Средствата за заштита на растенијата кои не се 
исправни за употреба и амбалажата од употребените 
средства за заштита да ги уништат и 

4 Да го пријават времето и местото за вршење на 
мерките за заштита на растенијата од воздухоплов 
најмалку пет дена пред извршувањето на мерките во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство и да ги објават во средствата за јавно ин-
формирање во подрачјето каде4што се извршуваат. 

Начинот на уништувањето на средството и ам-
балажата од ставот 1 точка 3 на ОВОЈ член го про-
пишува министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство во согласност со министерот за здрав-
ство. 

Држателите на растенија кои употребуваат сред-
ства за заштита на растенијата се должни да водат 
евиденција за третирањето на растенијата и на рас-
тителните производи во складовите. Во евиденцијата 
се внесуваат податоци за видот и количеството на 
употребените средства за заштита на растенијата и 
датумот на применувањето, датумот на бербата, од-
носно на жетвата на растенијата, заради проверување 
дали се придржуваат кон пропишаните каренци. 

Член 16 
Во просториите за сместување, преработка и чу-

вање на растенија и во превозните средства со кои се 
превезуваат растенија, во кои е утврдена штетница на 
растенијата, мора да се изврши дезинфекција, дези-
нсекција или дератизација заради нивно сотрување. 

Во просториите и превозните средства од ставот 
1 на овој член, во кои е утврдено присуство на каран-
тинска штетница на растенијата, забрането е да се 
внесуваат или од нив да се изнесуваат растенија, рас-
тителни производи и други предмети (уреди, машини и 
слично) со кои можат да се пренесат карантинските 
штетници на растенијата. 

Член 17 
Дезинфекција и дезинсекција на растенијата и 

дератизација во просториите од членот 16 на овој 
закон, може да врши правно лице овластено од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
кое има вработено најмалку едно лице со земјодел-
ски, односно шумарски факултет, соодветна опрема, 
уреди и простории за примена на средствата за заш-
тита на растенијата. 

Поблиските услови во поглед на опремата, уредите 
и просториите од ставот 1 на ОВОЈ член ги пропишува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство во согласност со министерот за здравство. 

Член 18 
Министерството за внатрешни работи, во рамките 

на своите надлежности, е должно на органите на уп-
равата што преземаат мерки за здравствена заштита 
на растенијата од штетници на растенијата да им даде, 
на нивно барање, помош при спроведувањето на мер-
ките за здравствена заштита на растенијата. 

По барање од министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство помош во спречувањето, ши-
рењето и сотрувањето на штетниците на растенијата 
може да даваат единиците на цивилната заштита и 
единиците на Армијата на Република Македонија. 
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Член 19 
* Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство може да формира стручни комисии за вр-
шење здравствени прегледи на растенијата, зем-
јиштето и растителните производи заради утврдување 
присуство на штетници на растенијата и за утврду-
вање на висината на причинетите штети од штет-
ници на растенијата и штетното влијание од сред-
ствата за заштита на растенијата на растителните про-
изводи и на земјиштето. 

Средства за извршување на работите од ставот 1 
на овој член се обезбедуваат со Програмата за заш-
тита на растенијата од болести и штетници. 

Ш.ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ 

1.3дравствена контрола на растенијата 
во внатрешниот промет 

Член 20 
Растенијата и растителните производи можат да се 

пуштат во внатрешен промет ако не се заразени со 
карантински штетници на растенијата. 

Семе и саден материјал може да се пушти во вна-
трешен промет ако не се заразени со карантински и со 
определени економски штетници на растенијата во 
процент поголем од процентот што е определен за 
одделни видови семе и саден материјал. 

Ако надлежниот инспектор при контролата на 
здравствената состојба на семето и садниот материјал 
што е во промет, не може да ја утврди нивната здрав-
ствена исправност, може да земе мостри на семе и 
саден материјал и да ги даде на испитување на прав-
ното лице од членот 10 став 3 на овој закон, заради 
утврдување на здравствената состојба на семето и сад-
ниот материјал. 

Ако со испитувањето на мострата од ставот 3 на 
овој член се утврди дека семето и садниот материјал се 
здравствено неисправни, трошоците за испитување се 
на товар на сопственикот, а ако се здравствено испра-
вни на товар на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Начинот и количеството на земање мостри од семе 
и саден материјал ги пропишува министерот за земјод-
елство, шумарство и водостопанство. 

Член 21 
По исклучок од членот 20 ставови 1 и 2 на овој 

закон, растенијата и растителните производи што се 
заразени или се сомнева дека се заразени со карантин-
ска штетница на растенијата, а семето и садниот ма-
теријал што се заразени или се сомнева дека се зара-
зени и со определена економска штетница на расте-
нијата можат да се пуштат во внатрешен промет за-
ради индустриска преработка, непосредна потрошу-
вачка или за научни цели под услови и на начин опре-
делени од министерот за земјоделство, шумарство и 
.водостопанство. 

Член 22 
Растенијата и растителните производи од подрачје 

заразено со карантинска штетница на растенијата (во 
натамошниот текст: заразено подрачје), подлежат на 
задолжителен здравствен преглед на местото на нато-
варот пред испраќањето во подрачје кое не е заразено 
со карантински штетници на растенијата или во друго 
заразено подрачје, ако превозот се врши преку незара-
зено подрачје. 

Заразеното подрачје од ставот 1 на овој член го 
определува и прогласува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Садниот материјал, пред испраќањето од објектот 
во кој е произведен, подлежи на задолжителен здрав-
ствен преглед. 

Задолжителниот здравствен преглед од ставовите 
7 и 3 на овој член го вршат лица со земјоделски од-
носно шумарски факултет овластени од министерот, 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Ако растенијата и растителните производи од ста-
вот 1 на овој член не се заразени со карантински 
штетници, а семето и садниот материјал не се заразе-
ни со карантински штетници и со определени економ-
ски штетници на растенијата, на испраќачот му се 
издава уверение за' здравствената состојба на расте-
нијата во внатрешниот промет кое важи 15 дена од 
денот на издавањето. Ако растенијата, семето и сад-
ниот материјал се заразени, лицето од ставот 4 на 
овој член со решение ќе го забрани пуштањето во про-
мет. 

Образецот на уверението од ставот 5 на овој член 
го пропишува министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 23 
Правните лица што вршат услуги во железнички-

от, езерскиот, воздушниот, патниот, поштенскиот со-
обраќај, другите правни лица и физичките лица, не 
смеат да превезуваат растенија од заразено подрачје 
во незаразено подрачје без уверение за здравствената 
состојба на растенијата. 

2.3дравствена контрола на растенијата 
при увозот, извозот и транзитот 

Член 24 
Растенијата и растителните производи можат да се 

увезуваат, да се извезуваат и да се транзитираат само 
преку определени гранични премини. 

Граничните премини од ставот 1 на овој член ги 
определува Владата на Република Македонија. 

Ако службено лице Иа Министерството за внат-
решни работи открие пратка од растенија, растителни 
производи и од средства за заштита на растенијата 
внесени во Република Македонија надвор од опреде-
лените гранични премини е должно пратката да ја пре-
даде на најблискиот граничен премин, за уништување. 

Уништувањето на пратката од ставот 3 на овој 
член се врши во присуство на инспектор за заштита на 
растенијата на граничниот премин, службено лице на 
царинскиот орган и службено лице на Министерство-
то за внатрешни работи. 

Член 25 
Пратките на растенија и растителните производи и 

предмети што се увезуваат, а со кои може да се прене-
суваат штетници на растенијата, мораат да имаат сер-
тификат за здравствената состојба на пратката што го 
издава надлежниот орган за заштита на растенијата на 
земјата извозничка. Пратките подлежат на задол-
жителен здравствен преглед од инспектор за заштита 
на растенијата на граничниот премин. 

Сертификат за здравствената состојба на растени-
јата и растителните производи мораат да имаат и рас-
тенијата што физичките лица ги внесуваат во Репуб-
лика Македонија или ги добиваат со поштенски прат-
ки, освен на количини до 5 кг овошје и зеленчук и 15 
броја цвеќе што патниците ги носат со себе. 

Член 26 
Садниот материјал на повеќегодишните растенија 

со кој се пренесуваат или можат да се пренесат каран-
тински штетници на растенијата чие присуство не е 
можно да се утврди при задолжителниот здравствен 
преглед на граничниот премин (скриени зарази), под-
лежи на следење на здравствената состојба кај кра-
јниот корисник на местото на садење. Здравствената 
состојба на садниот материјал ја следи правното лице 
од членот 10 став 3 на овој закон. 
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Правното лице од ставот 1 на овој член е должно 
да достави извештај за здравствената состојба на сад-
ниот материјал од ставот 1 на овој член до Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Инспекторот за заштита на растенијата на гранич-
ниот премин кој го извршил задолжителниот здравст-
вен преглед на садниот материјал од ставот 1 на овој 
член, го известува Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за видот и количеството 
на садниот материјал, увозникот и крајниот корисник 
на садниот материјал. 

Семето од увоз подлежи на утврдување на здрав-
ствената состојба пред декларирањето и пуштањето 
во промет или пред користењето за сопствени по-
Т р е б и ' Член 27 • 

Ако пратката на растенијата што се увезува нема, 
сертификат за здравствената состојба на пратката од 
членот 25 на овој закон, инспекторот за заштита на 
растенијата на граничниот премин ќе нареди со 
решение пратката да му се врати на испраќачот. 

Растенијата и растителните 1фоизводи што физич-
ките лица ги внесуваат во Република Македонија без 
сертификат за здравствената состојба, а средствата за 
заштита на растенијата без одобрение, царинскиот 
„орган ќе ги одземе и ќе му ги предаде на инспекторот 
за заштита на растенијата од граничниот премин за-
ради уништување во присуство на службено лице на 
царинскиот орган. 

Ако пратката ^од ставот 1 на овој член, односно 
растенијата и растителните производи од ставот 2 на 
Овој член се снабдени со сертификат за здравствената 
состојба, но со задолжителниот здравствен преглед се 
утврди дека пратката, односно растенијата се заразени 
со карантински штетници на растенијата или со опре-
делена економска штетница на растенијата над опре-
делениот процент, кои на местото на увозот не можат 
целосно да се сотрат со дезинфекција или дезинсек-
ција, инспекторот за 'заштита на растенијата на гра-
ничниот премин нема да го дозволи увозот на рас-
тенијата, односно на растителните производи и со ре-
шение ќе нареди пратката да се врати или да се 
уништи, ако постои опасност од ширење на заразата. 

Ако инспекторот за заштита на растенијата на гра-
ничниот премин оцени дека утврдената зараза од ста-
вот 3 на овој член може успешно да се отстрани со де-
зинфекција или со дезинсекција, ќе дозволи таквата 
пратка да се превезе до најблиското место на кое мо-
жат да се извршат тие мерки. 

Начинот на уништување на пратките од ставо-
вите 1,2 иЗ на овој член, како и процентот на заста-
пеност на определени економски штетници на расте-
нијата од ставот 3 на овој член, ги пропишува мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 28 
Пратките на растенијата и растителните произ-

• води кои се превезуваат низ Република Македонија се 
третираат како транзитни, не подлежат на задолжите-
лен здравствен преглед ако се во затворени превозни 
средства, односно се пакувани на начин кој не доз-
волува пренос на зараза во околината (контејнерски 
пратки). 

Пратките мораат да бидат снабдени со сертифи-
кат издаден од надлежен орган од државата извозник 
освен ако државата увозник не бара сертификат. 

Ако не се исполнети условите од ставот 1 од овој 
член задолжителен е здравствен преглед на гранични-
от премин. 

Пратките на растенија и растителни производи 
што се транзитираат преку Република Македонија, а 

кои на територијата на Република Македонија се пре-
товаруваат во други превозни средства, мораат да оби-
дат снабдени со сертификат за здравствената состојба, 
издаден од надлежниот орган на државата извозничка 
и подлежат на задолжителен здравствен преглед во 
местото на претоварот. 

Пратките на растенија од ставот 4 на овој член 
можат да се претоваруваат во други превозни средства 
само во местата што се определени за промет на рас-
тенијата преку државната граница. . 

Ако со задолжителниот здравствен преглед на 
пратките од ставот 1 на овој член се утврди присус-
тво на карантинска или на определена економска 
штетница на растенијата во процент поголем од про-
центот што за одделни видови растенија е утврден сог-
ласно со членот 27 став 5 од овој закон, инспекторот 
за заштита на растенијата на граничниот премин ќе го 
забрани транзитот на пратката растенија и ќе нареди 
таа да се врати, освен ако со меѓународен договор пои-
наку не е определено. 

Начинот на вршење на задолжителниот здравствен 
преглед од ставот 1 на овој член го пропишува мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 29 
При увоз и транзит на пратки на растенија, задол-

жителниот здравствен преглед се врши: 
1. На граничниот премин ако пратката се увезува 

со железнички, езерски или патни сообраќајни прево-
зни средства и 

2. На местото на царинењето ако пратката се уве-
зува со средства на поштенскиот или на авионскиот 
сообраќај. 

На железничките станици, езерските пристаништа, 
воздухопловните пристаништа, патните гранични пре-
мини, контејнерските терминали и поштите на ца-
ринење, на кои се врши задолжителниот здравствен 
преглед од ставот 1 на овој член, мора да се обезбе-
дат услови за безбедно и квалитетно вршење на здрав-
ствен преглед на пратките растенија. 

Условите што треба да се обезбедат од ставовите 
1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

Член 30 
Ако инспекторот за заштита на растенијата на гра-

ничниот премин, при задолжителниот здравствен пре-
глед на пратката растенија која се увезува, се посомне-
ва дека таа е заразена со карантинска штетница на ра-
стенијата (скриена зараза), а не е во можност на гранич-
ниот премин да го утврди тоа, ќе земе мостра и ќе ја 
даде на лабораториски преглед на правно лице од 
членот 10 став 3 на овој закон. Таа пратка на рас-
тенија не може да« се оцарини, а до добивањето на ре-
зултатите од лабораторискиот преглед, се наоѓа под 
царински надзор. 

Доколку резултатите од испитувањата од мострата 
од ставот 1 на овој член се здравствено неисправни, 
трошо!џгге за испитување се на товар на увозникот на 
пратката. 

Доколку резултатите од испитувањата од мострата 
од ставот 1 на овој член се здравствено исправни, 
трошоците за испитување се на товар на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Начинот и количеството на земање мостри на рас-
тенијата и пратки од растително потекло го опреде-
лува министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 

Член 31 
, На пратките на растенија и растителни производи 

што се увезуваат во консигнациони складови во Ре-
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публика Македонија се применуваат одредбите од овој 
закон што се однесува за увоз на пратки на растенија. 

Член 32 
Научните установи што се занимаваат со селекци-

ја, со воведување на нови видови, сорти, линии и хи-
бриди или со заштита на растенија или што вршат ко-
лекционирање или изработка на збирки на растенија 
можат со одобрение од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, да увезат мостри на рас-
тенија без сертификат за здравствената состојба на 
пратката. Пратките на мостри на растенија подлежат 
на задолжителен здравствен преглед од инспектор за 
заштита На растенијата на граничниот премин и не 
смеат да бидат заразени со карантинска штетница на 
растенијата. 

Министеров за земјоделство, шумарство и водос-
топанство може на научните установи за заштита на 
растенијата да им одобри увоз на живи паразити и 
предатори на инсекти, култури на габи, бактерии, ви-
руси, фитоплазми и други организми и помошни сред-
ства за следење на присуството и бројноста на штет-
ниците на растенијата заради испитување на би-
олошкото сотрување на штетните инсекти, немато-
дите, плевелцте и за други проучувања. 

Член 33 
Пратките на растенија и растителни произ-

води што се извезуваат или што се реекспортираат 
од Република Македонија, вклучувајќи ги и растени-
јата од царинските складови, подлежат на задолжи-
телен здравствен преглед на местото на натовар и мо-
раат да имаат сертификат за извоз, односно реекспо-
рт само ако тоа го бара земјата увозничка или земјата 
низ КОЈ а се транзитира пратката. 

Задолжителен здравствен преглед на пратката на 
растенија на местото на натоварот и издавање на сер-
тификатот од ставот 1 на овој член го врши инспек-
тор за заштита на растенијата на граничен премин, 
ако во местото на натовар постои инспекција за заш-
тита на растенијата на граничен премин, а ако нема 
тој преглед го врши и сертификат издава лице со зем-
јоделски факултет овластено од министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Ако задолжителниот здравствен преглед на прат-
ката на растенијата и растителните производи што се 
извезува не е извршен во местото на натоварот со-
гласно со ставот 1 на овој член, тој преглед ќе го из-
врши инспектор за заштита на растенијата на гра-
ничниот премин, освен пратката семе и саден матери-
јал КОЈ а мора да се прегледа во местото на натоварот. 

Во барањето за добивање сертификат за здрав-
ствената состојба на пратката, извозникот е должен 1 

да ги наведе податоците за пратката што се извезува, 
како и да ги прецизира условите што га бара земјата 
увозничка во поглед на здравствената исправност на 
таа пратка. 

Поединечните пратки на растенијата и расти-
телните производи што на граничниот премин се гру-
пираат во една пратка заради извоз мораат од местото 
на натоварот до местото на групирањето да бидат 
снабдени со сертификат за здравствената состојба од 
ставот 1 на ОВОЈ член. 

Ако при задолжителниот здравствен преглед се 
утврди дека пратката е заразена со штетници на рас-
тенијата заради што е забранета таквата пратка да се 
внесе во земјата увозничка или во земјата преку која 
се транзитира, инспекторот за заштита на растенијата 
на граничниот премин нема да издаде сертификат за 
здравствената состојба за извоз или реекспорт на так-
вата пратка4, -а на испраќачот ќе му нареди преземање 
на соодветни мерки. 

Член 34 
Лицата кои увезуваат, транзитираат или реекспор-

тираат, се должни за пристигнувањето на пратката од 
растенија и растителни производи што се увезува или 
што се претовара во транзит и пратката на средства за 
заштита на растенијата која се увезува или се прето-
вара во транзит, да го известат инспекторот за заш-
тита на растенијата на граничниот премин заради 
вршење на задолжителен здравствен преглед. 

Надлежниот царински орган не може да врши ца-
ринење на пратката на растенија и на средствата за 
заштита на растенијата и не може да ги упати тие 
пратки на царинење на други царински органи, додека 
од инспекторот за заштита на растенијата на гранич-
ниот премин преку кој се врши увоз, не добие потврда 

'за извршениот задолжителен здравствен преглед на 
пратката на растенија и растителни производи, од-
носно потврда дека за средството за заштита на рас-
тенијата е издадена дозвола за пуштање во промет или 
дека е дадено одобрение, односно согласност од мин-
истерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Лицата од ставот 1 на овој член плаќаат надомест 
за задолжителниот здравствен преглед на растенијата 
при увозот, извозот и транзитот и ги поднесуваат тро-
шоците настанати во врска со применувањето на мер-
ките за заштита на растенијата. 

в 

. ^ .ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 35 
Производство и промет на средства за заштита на 

растенијата можат да вршат правни лица со седиште 
БО Република Македонија кои пред уписот во судскиот 
или трговскиот регистар добиле решение за испол-
нети услови за вршење на таа дејност и се запишани во 
регистарот за производство, увоз или промет на сред-
ства за заштита на растенијата во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Содржината и начинот на водења на регистарот од 
ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 36 
Производство на средства за заштита на растени-

јата можат да вршат правните лица од членот 35 
став 1 на овој закон ако имаат вработено најмалку 
три лица со високо стручно образование и тоа: дип-
ломиран хемичар, технолог и најмалку магистер по 
науки за заштита на растенијата, соодветна опрема, 
уреди и простории за производство, складирање и уни-
штување на средствата за заштита на растенијата. 

Поблиските услови што треба да ги исполнуваат 
правните лица од ставот 1 на овој член во поглед на 
опремата, уредите и просториите ги пропишува мини-
стерот за земјоделство, шумарству и водостопанство 
во согласност со министерот за здравство и министе-
рот за урбанизам, градежништво и заштита на живот-
ната средина. 

Министерот за земјоделство!, шумарство и водосто-
панство формира комисија за утврдување на условите 
од ставовите 1 и 2 на овој член, во која има претстав-
ници од MipmcTepcTBOTO'за здравство и Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина. 

Член 37 
Промет на средства за заштита на pacteHHjaTa 

може да вршат правни лица од членот 35 став 1 на 
овој закон ако имаат вработено најмалку едно лице со 
земјоделски факултет насока заштеда на растенијата, 
општа насока, полј одел ска или лозаро-овоштарска на-
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сока и соодветна опрема, уреди и просторни кои"ги ис-( 
полнуваат пропишаните технички и санитарно технич-
ки услови 

Поблиските услови што треба да ги исполнуваат 
правните лица од ставот 1 на овој член во поглед на 
опремата, уредите и просториите ги пропишува мини-
стерот за земјоделство«; шумарство и водостопанство 
во согласност со министерот за здравство. 

Министерот за земјоделство, k шумарство и водос-
топанство утврдува дали се исполнети условите од 
ставот 1 на овој член. 

Правните лица за промет на мало, не смеат да им 
продадат средства за заштита на малолетни лица и не 
смеат да продаваат средства за заштита од I група на 
отрови без согласност од министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство. 

Физички лица не смеат да вршат промет на сред-
ства за заштита на растенијата. 

Правните лица за промет на мало при продажбата 
на средствата за заштита на растенијата се должни да 
издаваат рецепт. 

Поблиските услови во поглед на издавањето, содр-
жината и формата на рецептот ќе ги пропише Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водопстопан-
с т в о - ; тј ао ' Член 38 

Производителите на средства за заштита на рас-
тенијата се должни да водат евиденција за произведе-
ките и пуштените количества средства во промет. 

Правните лица кои вршат увоз на средства од ст-
рански производител се должни да водат евиденција 
за увезените количества и пуштените количества во 
промет во Република Македонија. 

Производителите на средства за заштита на расте-
нијата и правните лица од ставот 2 на овој член се 
должни најдоцна до 31 декември да достават извештај 
за произведените и увезените количества на средства 
за заштита на растенијата за тековната година до Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член 39 
Средствата за заштита на растенијата можат да се 

пуштат во промет врз основа на постојана, привре-
мена и вонредна дозвола издадена од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Постојана и привремена дозвола може да се издаде 
врз основа на извештаи од физички, хемиски испиту-
вања за својствата и биолошки испитувања и би-
олошки предиспитувања за ефикасноста на средствата 
за заштита на растенијата по предлог од Комисија за 
средства за заштита на растенијата. 

Комисијата од ставот 2 на овој член ја формира 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство од научни и стручни лица од областа на 
заштитата на растенијата (фитопатолози, ентомолози, 
херболози), фитофармацијата и токсикологијата. 

Испитувања на средства за заштита на растенијата 
од став 2 на ОВОЈ член може да вршат овластени прав-
ни лица кои имаат вработено најмалку едно лице дип-
ломиран хемичар, односно доктор по науки од областа 
на заштитата на растенијата, соодветна опрема, уреди 
и објекти 

Поблиските услови што мораат да ги исполнуваат 
правните лица, кои вршат испитувања во поглед на 
опремата, уредите и објектите ги пропишува минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Начинот на издавање на дозвола за пуштање во 
промет, методите за оцена на ефикасноста на средс-
твото за заштита на растенијата, образецот на прИЈа-
г \ га за пријавување за испитување на средства за заш-
тига на растенијата и потребната документација, ги , 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

Правните лица кои ги исполнуваат условите за 
хемиски, физички, биолошки испитувања и биолошки 
предиспитувања ги овластува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство со решение кое се 
објавува во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Правните лица кои дале средство за заштита на рас-
тенијата на испитување за добивање постојана или 
привремена дозвола се должни за тоа да го известат Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и да приложат примерок од пријавата за испитување 
и пропишаната документација. 

Член 40 
Барање за добивање дозвола за пуштање во про-

мет на средство за заштита на растенијата може да по-
днесе правно лице чија дејност е производство на сред-
ства за заштита на растенијата и ако ги исполнува ус-
ловите од членот 36 став 1 на овој закон. 

Странски производител на средства за заштита на 
растенијата може да поднесе барање за добивање доз-
вола за пуштање во промет преку правно лице од став 
1 на овој член или преку овластен застапник во Ре-
публика Македонија што ги исполнува условите од 
членот 37 став 1 на овој закон. 

Барањето за добивање дозвола за пуштање во про-
мет се поднесува до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Трошоците за постапкава за издавање на дозво-
лата за пуштање во промет од ставот 1 на овој член, 
ги поднесува подносителот на барањето во висината 
КОЈ а ја определува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Член 41 
Постојана дозвола за пуштање во промет на сред-

ства за заштита на растенијата се издава врз основа на 
физички, хемиски и биолошки испитувања извршени 
од две правни лица од членот 39 став 4 на овој закон 
на територијата на Република Македонија, со предлог 
од Комисијата за средства за заштита на растенијата и 
приложен доказ за извршена токсиколошка оцена -
решение за распоредување во група на отрови издаде-
но од Министерството за здравство. 

Постојана дозвола за пуштање во промет на сред-
ства за заштита на растенијата министерот издава 
само врз основа на хемиски и физички испитувања од 
овластено правно лице од членот 39 став 4 на овој 
закон и токсиколошка оцена за средства за заштита 
на растенијата кое ќе се произведува во Република 
Македонија од активни материи од кои е произведено 
идентично средство за заштита, за кое има лиценца и 
кое, во промет и употреба било најмалку три години, 
се покажало ефикасно и има постојана дозвола за 
пуштање во промет во матичната земја или земја 
членка на Европската униЈа. Постојаната дозвола за 
идентичното средство за заштита на растенијата се 
издава под истите услови под кои е издадена дозволата 
за идентичното средство. 

Постојана дозвола за пуштање во промет на сред-
ства за заштита на растенијата произведени во Репуб-
лика Македонија од нови активни материи кои во 
странство се уште не се регистрирани може да се изда-
де врз основа на хемиски, физички, биолошки и ток-
сиколошки испитувања извршени од две признаени 
меѓународни институции или од две правни лица од 
членот 39 став 4 на овој закон и токсиколошки испи-
тувања од правно лице овластено од Министерството 
за здравство во Република Македонија. 

Постојаната дозвола за пуштање во промет на 
средства за заштита на растенијата се издава со важ-
ност од пет години. 
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По исклучок од ставот 4 на овој член на предлог 
од Комисијата за средства за заштита на растенијата, 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, зависно од својствата на одделно средство за 
заштита на растенијата и ако е употребувано во Ре-
публика Македонија повеќе од 20 години, може да 
определи рок на важење од десет години По истекот 
на рокот на важењето на дозволата, средството за 
заштита на растенијата подлежи на повторно испиту-
вање, заради продолжување на нејзиното важење. 

Член 42 
Заради продолжување на важењето на постојаната 

дозвола за пуштање во промет на средства за заштита 
на растенијата правното лице од членот 40 ставови 1 
и 2 па овој закон е должно до Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, најмалку три 
месеци пред истекот на денот на важењето на доз-
волата, да поднесе барање за продолжување. Продол-
жување на важењето на дозволата се врши врз основа 
на физички и хемиски испитувања и стручно мислење 
од правно лице од членот 39 став 4 на овој закон. 

Ако пред денот на истекот на важењето на доз-
волата производителот на средства за заштита на рас-
тенијата одлучи да престане да произведува опре-
делено средство за заштита на растенијата е должен за 
тоа со образложение, да го извести Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, најмалку 
еден месец од денот на престанувањето на произ-
водството на тоа средство. 

Член 43 
Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство, може да издаде привремена дозвола за 
средства за заштита на растенијата произведено во 
странство врз основа на извршени физички и хемиски 
испитувања, од правното лице од членот 39 став 4 на 
овој закон, пријава за биолошки испитувања, решение 
за распоредување во група на отрови од Министер-
ството за здравство и дозвола од матичната земја или 
дозвола од земја членка на Европската унија и ако 
активната материја е во позитивна листа од компе-
тентната комисија на Европската унија. 

Привремената дозвола за пуштање во промет на 
средства за заштита на растенијата од ставот 1 на 
овој член важи додека средството за заштита на рас-
тенијата не се испита за добивање на постојана доз-
вола, а најмногу до две години. 

Средството за заштита на растенијата со привре-
мена дозвола може да се увезува и да се пушта во про-
мет само во количества одредени во дозволата. 

Член 44 
На правните лица од членовите 36 и 40 на овој за-

кон, министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство може да издаде вонредна дозвола за огра-
ничени количества увоз на готови биолошки средства 
и помошни средства (мамци, атрактанти), ако се рег-
истрирани и се во употреба најмалку во две земји или 
земја членка на Европската унија и ако имаат доказ за 
токсиколошка оцена од Министерството за здравство, 
ако средството содржи опасни или отровни материи. 

Член 45 
Правните лица кои произведуваат или увезуваат 

средство за заштита на растенијата заради пуштање 
во промет, се должни да вршат редовна контрола на 
секоја серија (шаржа) на тоа средство, заради утврду-
вање дали неговите хемиски и физички својства се во 
согласност со издадената дозвола за пуштање во про-
мет и за тоа да обезбедат документација. 

Член 46 
Ако средството за заштита на растенија не ги ис-

полнува условите од постојаната, односно од привре-
мената (дозвола за пуштање во промет на средсва за 
заштита на растенијата, или ако во текот на примену-
вањето на средството, се утврди дека има негативни 
својства или дека штетно дејствува на човекот и на 
животната средина и природата, министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесува ре-
шение за престанување на важењето на дозволата, а 
произведените или увезените количини се забрануваат 
за употреба. 

Ако во текот на применувањето на определено 
средство за заштита на растенијата се утврди дека тоа 
не е доволно ефикасно за намените утврдени во доз-
волата за пуштање во промет или дека не одговара на 
другите услови од дозволата, министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува решение 
за ограничување на применувањето на тоа средство 
или решение за забрана за употреба и пуштање во 
промет. 

Правните лица кои вршат производство, промет, 
користат или испитуваат средства за заштита на рас-
тенијата, како и другите правни и физички лица кои 
користат средства за заштита на растенија и ако 
утврдат или дознаат дека определено средство за 
заштита на растенијата штетно дејствува на растени-
јата, човекот или животната средина и природата, се 
должни за тоа да го известат Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 47 
Списокот и секоја измена и дополна на списокот на 

средствата за заштита на растенијата за кои е издаде-
на дозвола за пуштање во промет, се објавува во "Слу-
жбен весник на Република Македонија". 

Член 48 
Средствата за заштита на растенијата што се уве-

зуваат подлежат на преглед од инспекторот за заш-
тита на растенијата заради проверка дали е издадена 
постојана, привремена или вонредна дозвола за пуш-
тање на средството во промет во Република Македо-
нија, односно согласност од министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство за увоз на мостри на 
тие средства. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се однесуваат 
и на пратките на средства за заштита на растенијата 
што се увезуваат во консигнациони складови и во сло-
бодни царински зони. 

Мостри на средства за заштита на растенијата не 
можат да се внесуваат од странство заради испитува-
ње, заради пробно производство во домашната индус-
трија и заради демонстрациони опити без претходна 
согласност од министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. Во барањето е потребно да се наве-
дат податоци за испраќачот, називот на средството, 
генеричкиот и хемискиот назив на активната материја 
и нејзината содржина во средството, количеството на 
средствата, примачот, граничниот премин, како и пра-
вното лице кое ќе го врши испитувањето. 

Одредбите на ставот 3 на овој член се однесуваат 
и на привремениот увоз на средства за заштита на рас-
тенијата за кои не е издадена дозвола за пуштање во 
промет, а со кои, на барање од странскиот увозник, ќе 
се третира договореното количество на семе или 
саден материјал кое е произведено во нашата земја и 
кое во целост се извезува во земјата чиј увозник барал 
третирање ср тоа средство. 

Член 49 
Средство за заштита на растенијата може да се пу-

шти во промет само во оригинално пакување на про-
изводителот и означено на пакувањето во согласност 
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со прописите за опасни материи доколку се класифи-
цирани како опасни. Кон средството за заштита што 
се пушта во промет мора да биде приложено упатство 
за неговата употреба, каренцата и работната каренца, 
начинот на уништување на средството и амбалажата, 
симптомите на труењето, давањето прва помош, про-
тивотровот (антидотот) и лекувањето, како и мерките 
за заштита на животната средина и природата, а на 
оригиналното пакување на средството за заштита мо-
ра да се стави пропишаната декларација. 

Декларацијата и упатството за употреба на сред-
ството за заштита на растенијата мора да бидат усо-
гласени со дозволата за пуштање во промет и пе-
чатени на македонски јазик, а проспектите и другите 
рекламни материјали не смеат да бидат во спротив-
ност со дозволата. 

Средство за заштита на растенијата не може да се 
пушти во промет ако истекол рокот за употреба оз-
начен на декларацијата. 

Начинот на декларирање на средството за заштита 
на растенијата го пропишува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Член 50 
Средствата за заштита на растенијата можат да се 

употребуваат само за намените определени во доз-
волата за нивно пуштање во промет и на начин опре-
делен во упатството за употреба на средствата за 
заштита. Во упатството за употреба на средствата за 
заштита мора да биде назначен начинот на нивната 
употреба на мали површини, односно на 100 м2 и во 
мали количества, односно 10 л вода. 

Времето кога средството за заштита на растени-
јата не може да се употреби, односно времето од пос-
ледното третирање до бербата или жетвата на рас-
тението, како и времето во кое не се дозволени 
пристап и работа во полето и во затворен простор по 
примената на определено средство се определува во 
дозволата за неговото пуштање во промет. 

Средствата за заштита на растенијата, кои според 
дозволата за пуштање во внатрешен промет можат да 
се користат од воздухлоплов, на пакувањето, дек-
ларацијата и упатството мора видно да се означи. 

Член 51 
Средствата за заштита на растенијата, што според 

други прописи се сметаат за отрови, можат да се 
пуштат во промет и да се користат, ако покрај усло-
вите предвидени со овој закон, ги исполнуваат и ус-
ловите предвидени и со прописите за промет и употре-
ба на отрови. 

За средствата за заштита на растенијата што се зап 
паливи, се применуваат и прописите за држење и про-
мет на запаливи материи. 

Член 52 
Правното лице што се занимава со производство, 

односно увозникот на средство за заштита на расте-
нијата, е одговорно за ефикасноста и за штетата што 
ќе настане од погрешна или неточна декларација или 
упатство за употребата на средството за заштита на 
растенијата или ако декларацијата, односно упат-
ството е спротивна на дозволата за пуштање во про-
мет. 

V. НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ 

Член 53 
На држателите на растенија им следува надомес-

ток за уништени растенија, амбалажа и друг материјал 
за пакување, ако: 

1. Растенијата се уништени по наредба на минис-
терот, за земјоделство, шумарство и водостопанство 
{член! став 1 точка в); 

2. Уништување на растенијата настанало како пос-
ледица на спроведувањето на мерките наредени од 
страна на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и 

3. Амбалажата и другиот материјал за пакување на 
растенијата се уништени или оштетени заради извр-
шување на мерките наредени од министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Висината на надоместокот за уништените расте-
нија, амбалажа и друг материјал за пакување се утвр-
дува според нивната пазарна вредност, во местото и на 
денот на уништувањето. 

Висината на надоместокот од ставот 2 на овој 
член ја утврдува комисија формирана од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство во која 
задолжително еден од членовите е земјоделски инс-
пектор. 

Исплата на надоместокот се врши по барање на 
држателот на уништените растенија кон кое се при-
ложува решение од надлежниот инспектор и записник 
од Комисијата, а по кое одлучува министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 54 
На држателот на растенијата не му припаѓа на-

доместок според одредбите на членот 53 од овој за-
кон, ако: 

1. За појавата на карантинска штетница на рас-
тенијата не го известил Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство; 

2. Не ги извршил мерките наредени од страна на 
министерот за земјоделство, шумарство и водостпан-
ство и надлежните инспектори во утврдениот рок и 

3. Надоместокот за уништените растенија, амба-
лажата и другиот материјал за пакување го остварил 
по основа на осигурување на посевите и готовите про-
изводи кај осигурителните друштва. 

Член 55 
Правните и физичките лица плаќаат надоместок 

за: 
1. Задолжителен здравствен преглед на растенија, 

семиња и саден материјал пред пуштањето во вна-
трешниот промет од заразено во незаразено подрачје; 

2. Задолжителен здравствен преглед на растени-
јата и пратките од растенија и производи, од растител-
но потекло, увоз, извоз, провоз и транзит преку гра-
ницата на Република Македонија; 

3. Преглед на пратка на средства за заштита на 
растенијата при увоз во Република Македонија; 

4. Следење на здравствената состојба на растени-
јата во карантинските објекти и растенијата под ка-
рантински надзор и 

5. Издавање дозвола за пуштање во промет на 
средства за заштита на растенијата. 

Висината на надоместокот од ставот 1 на овој ' 
член ја определува Владата на Република Македонија. 

Средствата од ставојџ 1 на овој член се уплатуваат 
во Буџетот на Република Македонија, од кои 50% се 
уплатуваат на сметка на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство-

VI. НАДЗОР 

Член 56 
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 

закон и прописите донесени врз основа на овој закон, 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Инспекциски надзор над спроведувањето на овој 
закон и поблиските прописи донесени врз основа на 
овој закон врши Инспекторатот за земјоделство преку 
инспектор за заштита на растенијата, земјоделски* 
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инспектори и инспектори за заштита на растенијата 
на граничен премин и Инспекторатот за шумарство 
преку шумарските инспектори. 

При вршењето на надзорот инспекторот од ста-
вот 2 на ОВОЈ член мора да има легитимација со која 
се утврдува идентитетот и неговото службено СВО-
ЈСТВО и ТОЈ е должен да ја покаже ако тоа се бара од 
него. 

Легитимацијата од ставот 3 на овој член ја издава 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Образецот на легитимациите на инспекторите за 
заштита на растенијата, знакот и униформите на ин-
спекторите кои вршат надзор на граничен премин ги 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Член 57 
Инспекторот за заштита на растенијата при 

вршењето на надзорот има право да: 
1. Врши контрола Kaj правните лица кои произ-

ведуваат и правните лица кои пуштаат во промет 
средства за заштита на растенијата дали ги исполну-
ваат условите пропишани со овој закон; 

2 Врши контрола на средствата за заштита на рас-
тенијата што се наоѓаат Kaj производителите или 
увозниците пред нивното пуштање во прометот, за-
ради утврдување дали им одговараат на условите од 
дозволата за пуштање во промет или на другите 
услови пропишани со овој закон; 

3 Предлага донесување на решенија за забрана на 
пуштање во промет на средства за заштита на рас-
тенијата што не им одговараат на условите од дозво-
лата за пуштање во промет; 

4. Врши контрола на работата на правните лица 
кои вршат биолошки предиспитувања, биолошки, хе-
миско-физички испитувања на средства за заштита на 
растенијата, 

5 Зема мостри на средствата за заштита на рас-
тенијата, без надомест на вредноста на мострите за-
ради проверување на хемиските и физичките својства; 

6. Ги прегледа деловните книги и исправите на 
правни лица што произведуваат или што увезуваат 
средства за заштита на растенијата во врска со спро-
ведувањето на прописите за производство и пуштање 
во промет на средствата за заштита на растенијата; 

7. Собира податоци и известувања од одговорните 
и други лица и да сослушува сведоци и вештаци кога е 
Tba потребно за успешно вршење на неговите работи 
и 

8. Врши и други работи во согласност со овој за-
кон 

Член 58 
Инспекторот за заштита на растенијата на грани-

чен премин во прометот на растенијата преку држав-
ната граница и во контролата на средствата за заш-
тита на растенијата при увоз, извоз, реекспорт и тран-
зит има право да* 

1.Врши здравствена контрола на растенијата во 
прометот преку државната граница и да издава серти-
фикат за здравствена состојба на пратките на рас-
тенијата, 

2. Проверува дали за средството за заштита на рас-
тенијата што се увезува, е издадена постојана, прив-
ремена ити вонредна дозвола за пуштање во промет 
во Република Македонија, односно дали е издадена 
согласност за увоз на мостри на тие средства; 

3. Зема мостри од растенија без надомест на вред-
носта на мострите, заради утврдување на здравстве-
ната состојба на пратките на растенијата; 

4 Врши преглед на деловните книги и исправите 
на правни лица во врска со спроведувањето на про-

писите за заштита на растенијата во прометот преку 
државната граница и контрола на средствата за заш-
тита на растенијата што се увезуваат; 

5. Собира податоци и известувања од одговорните 
лица во правното лице и од физичкото лице кога е тоа 
потребно за успешно вршење на неговите работи; 

6. Нареди дезинсекција или дезинфекција на расте-
нијата што се увезуваат или транзитираат заради спре-
чување да се внесат во Република Македонија штет-
ници на растенијата, како и на растенијата што се из-
везуваат ако тоа го бара земјата увозничка; 

7. Го контролира спроведувањето на мерки за дез-
инфекција и дезинсекција, како и на другите мерки 
што ги наредил врз основа на овластувањето од овој 
закон; 

8. Го забрани увозот или транзитот на пратка рас-
тенија, ако се утврди дека пратката е заразена со ка-
рантинска штетница на растенијата, или со опре-
делена економска штетница на растенијата што на 
местото на увозот не може да се сотре со дезинфек-
ција или дезинсекција и 

9. Нареди преземање на други мерки за заштита на 
растенија, во согласност со ОВОЈ закон и со обврските 
според меѓународните договори за заштита на рас-
тенијата. 

Член 59 
Земјоделскиот инспектор во вршењето на надзо-

рот има право да: 4 

1. Врши преглед на земјиштето и на растенијата на 
него, растенијата и растителните производи во проме-
тот, просториите за сместување на растенијата и рас-
тителните производи и средствата со кои се пренесу-
ваат растенијата и да зема мостри од растенија и рас-
тителните производи за да констатира дали држа-
телите на растенијата ги применуваат пропишаните 
мерки со ОВОЈ закон; 

2. Забрани пристап на местото каде што се појави-
ла карантинска растителна болест или штетник и из-
несување на растенија од тоа место, ако постои опас-
ност од ширење на карантинска штетница на расте-
нијата; 

3. Го контролира спроведувањето на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на растенијата, уредите за 
преработка на растенијата, средствата за превоз на 
растенијата и просториите за сместување на растени-
јата и растителните преработки; 

4. Нареди уништување на заразените растенија и 
да ја контролира постапката за уништување на тие 
растенија; 

5. Ја контролира примената на пропишаните мерки 
за спречување и сузбивање на штетници на растени-
јата од страна на држателите на растенијата; 

6. Нареди уништување на растенијата и растител-
ните производи чие одгледување е забрането; 

7. Забрани пуштање во промет растенија заразени 
со карантинска, а семе и саден материјал и со одредена 
економска штетница и друга штетница на растенијата; 

8. Привремено, до одлуката на надлежниот орган, 
да одземат од правно или физичко лице, растенија, 
средства за заштита на растенијата и други предмети 
употребени за извршување на кривично дело и 
прекршок; 

9. Врши контрола над работата на правните лица 
кои вршат: задолжителни здравствени прегледи на 
посевите, објектите и производството на семе и саден 
материјал, 

10. Врши контрола на средствата за заштита на 
растенијата и семенски материјал во прометот и кај 
држателите на растенијата и да нареди да се повлечат 
од промет оние количини на средства за заштита на 
растенијата за кои ке утврди дека не ги исполнуваат 
условите за пуштање во промет; 
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11. Врши преглед на деловните книги и други до-
кументи што се однесуваат на спроведувањето на про-
писите на заштита на растенија; 

12. Собира податоци и известувања од одговорни 
лица во правното лице и други лица и сослушува све-
доци и вештаци кога е тоа потребно за успешно 
вршење на неговите работи и 

13. Врши и други работи во согласност со ОВОЈ за-

Шумарскиот инспектор во вршење на надзорот 
има право да. 

1 Врши преглед на шумско земјиште и на рас-
тенијата на него, растенијата во прометот, просто-
риите за сместување на растенијата и растителните 
производи и средствата со кои се пренесуваат рас-
тенијата и да зема мостри од растенија и растителните 
производи за да констатира дали држателите на рас-
тенијата и растителните производи ги применуваат 
пропишаните мерки со ОВОЈ закон; 

2 Забрани пристап во шума на местото каде што 
се појавила карантинска растителна болест или штет-
ник и изнесување на растенија од тоа местом ако пос-
тои опасност од ширење на карантинска штетница на 
растенијата, 

3 Го контролира спроведувањето на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на растенијата, уредите за 
преработка на растенијата, средствата за превоз на 
растенијата и растителните производи и просториите 
за сместување на растенијата и растителните произ-
води, 

4 Нареди уништување на заразените растенија и 
да ja контролира постапката за уништување на тие 
растенија, 

5 Ја контролира примената на пропишаните мерки 
за спречување и сузбивање на штетници на растени-
јата од страна на држателите на растенијата; 

6 Забрани пуштање во промет на шумски рас-
тенија заразени со карантинска, а иумско семе и шум-
ски саден материјал и со одредена економска штет-
ница и друга штетница, 

7 Привремено, до одлуката на надлежниот орган, 
да одземе од правно или физичко лице, растенија и 
други предмети употребени за извршување на кри-
вично дело или прекршок, 

8 Врши контрола над работата на правните лица 
кои вршат задолжителен здравствен преглед на шум-
ските објекти и производството на шумско семе и 
саден материјал, 

9 Врши преглед на деловните книги и други доку-
менги што се однесуваат на спроведувањето на про-
писите за заштита на растенијата, 

10 Собира податоци и известувања од одговорни 
лица во правното лице и други лица и сослушува све-
доци и вештаци кога е тоа потребно за успешно 
вршење на неговите работи и 

11 Врши и други работи во согласност со ОВОЈ за-
кон 

Член 61 
За преземање на мерките утврдени од ОВОЈ закон 

надлежниот инспектор донесува решение 
Против решението на инспекторот од ставот 1 

на ОВОЈ член може да се изЈави жалба во рок од 15 
дена од дено! на приемот на решението до министерот 
за земјоделско, шумарство и водостопанство Жал-
бата не го одлага извршувањето на решението, ако со 
неизвршувањето на утврдените мерки ќе се предизви-
каат последици кои тешко можат да се отстранат 

Член 62 
Ако во вршење на надзорот, надлежниот инспек-

iop конс та I ира дека е сторен прекршок привремено 

ќе го забрани вршењето на работата и привремено ќе 
ги одземе предметите со кои се сторени прекршоците 
и ќе поднесе барање за поведување на кривична, од-
носно прекршочна постапка пред надлежниот суд. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1. Пушти во промет растение чие пуштање во про-

мет е ограничено или забрането од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (член 7 
став 1 точка 5); 

2. Увезе или транзитира одделни видови растенија 
чиј увоз или транзит е ограничен или забранет од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (член 7 став 1 точка 8) ; 

3. На земјоделските посеви за производство на 
семе, објектите за производство на шумско семе и об-
јектите за производство на саден материјал на повеќе-
годишни земјоделски и шумски растенија во текот на 
вегетацијата не изврши задолжителен здравствен пре-
глед најмалку два пати (член 10 став 1); 

4. Во определениот рок не го пријавил производ-
ството на семе и саден материјал до Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и до ов-
ластеното правно лице кое ги врши прегледите (член 
10 став 6), 

5. Употребува семе и саден материјал што е зара-
зен со карантински штетници на растенијата или оп-
ределена економска штетница на растенијата (член 11 
став 1 и 2), 

6. Пушти во промет растение што е заразено со 
карантински штетници на растенијата (член 20 став 
1), 

7. Пушти во промет семе или саден материјал што 
се заразени со карантински или со определени еко-
номски штетници на растенијата во процент поголем 
од определениот (член 20 став 2); 

8. Од подрачје заразено со карантинска штетница 
на растенијата, без задолжителен здравствен преглед, 
испрати растение во подрачје што не е заразено со таа 
штетница на растенијата или ако таквото растение го 
превезува преку незаразено подрачје во заразено по-
драчје (член 22 став 1), 

9 Врши производство и промет на средства за 
заштита на растенијата, а не е запишан во регистерот 
за производство, увоз или промет на средства за заш-
тита на растенијата во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство (член 35); 

10. Врши производство и промет на средства за 
заштита на растенијата, а не ги исполнува условите 
(член 37 став 4); 

11. Пушти во промет средства за заштита на рас-
тенијата без постојана привремена или вонредна доз-
вола (член 39 став 1), 

12. Пушти во промет средство за заштита на рас-
тенијата за кое е донесено решение за престанок на 
важењето на дозволата или ограничување на при-
менувањето за определена намена или растение (член 
46) и 

13. Употреби средство за заштита на растенијата за 
намените кои не се определени со дозволата и во вре-
мето кога тоа преку третираното растение штетно 
дејствува врз здравјето на луѓето или на корисните 

/организми (член 50 ставови 1 и 2). 
За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 

ка зни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 40.000 до 50.000 денари. 

За дејствијата од ставот 1 на ОВОЈ член ќе се 
изрече и мерка на безбедност одземање на предмети и 
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уништување на семето, садниот материјал, растението 
и средството за заштита на растенијата. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на прав-
ното лице ќе му се изрече мерка на безбедност забра-
на на вршење на определена дејност во траење од 
шест месеци до пет години. 

Член 64 
Со парична казна од 150.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1. Не врши преглед на земјиште, растенија, прос-

ториите во кои се сместени растенијата и растител-
ните преработки, уредите за преработка на растени-
јата и средствата за превоз на растенијата и не го из-
вести за појавата на штетница на растенијата Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (член в став 1); 

2. Не учествува во откривањето и сотрувањето на 
штетниците и не учествува со опрема за таа намена 
(член 7 став 1 точка 2); 

3. Не го извести Министерството за земјоделство, 
шумарство и/водостопанство за појавата, ширењето 
или за опасноста од натамошно ширење на штетници, 
на растенијата {член 8 став 1); 

4. Неовластено дава или објавува податоци за по-
јава на новооткриена штетница (член 8 став 2); 

5. По извршениот здравствен преглед, не го извес-
тат министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство во определениот рок за присуството на ка-
рантински штетник на растенијата (член 10 став 11); 

6. Не води евиденција за произведените, увезените 
и пуштените количества на средства за заштита на 
растенијата во промет и не достави извештај во опре-
делениот рок до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство (член 38); 

7. Не го извести, во пропишаниот рок, Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
за престанувањето на производството пред денот на 
истекот на важењето на дозволата за производството 
и пуштање во промет на средствата за заштита на рас-
тенијата (член 42 ставови 1 и 2); 

8. Не го извести Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за средството за заштита 
на растенијата за кое со својата работа ќе утврди или 
ќе дознае дека негативно »влијае врз растенијата, чо-
векот или животната средина и природата (член 46 
став 3) и 1 

9. Средствата за заштита на растенијата не ги 
пушти во промет во оригинално пакување, или ако ги 
пушти во промет без упаство за употреба и без про-
пишаната декларација, или ако упатството или дек-
ларацијата не ги содржат сите пропишани елементи, 
или ако пушти во промет средство за заштита на рас-
тенијата на кое му истекол рокот на употреба означен 
на декларацијата (член 49). , 
!• За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 30.000 до 40.000 денари. 

За дејствието од ставот 1 точка 8 на овој член ќе 
му се изрече и мерка на безбедност одземање на сред-
ството за заштита на растенијата. 

Член 65 
Со парична казна од 80.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1. Не достави податоци за појавата на штетниците, 

прогнозата и за преземените мерки (член 5 став 3); 
2. Не достави извештај за извршените здравствени 

прегледи до Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство (член 10 ставови 9 и 10); 

3. Пушти во промет доработено семе, а не изврши 
задолжително испитување и утврдување на здравстве-
ната состојба (член 12 став 1); 

4. Врши мерки за заштита на растенијата, а не ги 
исполнува пропишаните услови (член 13 став 1); 

5. Пушти во промет машини и воздухопловни уре-
ди ^атестирани и без упатство за користење (член 
14); 

6. Не води евиденција и не се придржува кон 
пропишаната каренца (член 15 став 3); 

7. Не изврши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација (член 16 став 1); 

8. Внесува или изнесува растенија, растителни про-
изводи и други предмети со кои. може да се пренесат 
карантински штетници на растенијата (член 16 став 
2); 

9. Врши дезинфекција, дезинсекција на растенијата 
и дератизација во просториите без овластување од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (член 17); 

10. Превезува растенија од заразено во незаразено 
подрачје без уверение за здравствена состојба на рас-
тенијата (член 23); 

11. Не достави извештај за здравствената состојба 
на садниот материјал до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство (член 26 став 2); 

12. Не изврши редовна контрола на секоја шаржа 
на средството за заштита на растенијата што ќе ја 
произведе или што ќе ја увезе заради утврдување дали 
хемиските и физичките својства на средството се во 
согласност со издадената дозвола за промет (член 45) 
и 

13. Видно не го означи средството за заштита на 
растенијата дали може да се користи од воздухоплов 
(член 50 став 3). 

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 20.000 до 30.000 денари. 

За прекршокот од ставот 1 точки 2 и 5 на овој 
член покрај паричната казна ќе му се изрече и мерка 
на безбедност одземање на семето. 

Член бб 
Со парична казна од 60.000 до 80.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: л 
1. Врши здравствени прегледи на семенски посеви 

и објекти за производство на саден материјал без ов-
ластување од министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство (член 10 став 3); 

2. Не престапуваат по задолжнијата од член 15 ста-
вот 1 точки 1,2,3 и 4 на овој закон; 

3. Без одобрение од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство увезе живи паразити и 
предатори на инсекти, култури и габички, бактерии, 
вируси, микоплазми и други организми, помошни 
средства за следење на присуството и бројноста на 
штетниците на растенијата заради испитување на би-
олошкото сотрување на штетните инсекти, немато-
дите и плевелите (член 32 став 2); 

4. Врши биолошко преиспитување и физички, хе-
миски и биолошки испитувања на средства за заштита 
на растенијата без овластување на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (член 39 
став 6); 

5. Декларацијата и упатството.не се отпечатени на 
македонски јазик во проспектите и во другиот рекла-
мен материјал наведува податоци што се спротивни на 
дозволата (член 49 став 2) и 

6. Не ги изврши мерките што ги наредил инспек-
торот за заштита на растенијата (член 57). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 15.000 до 20.000 денари. , 

За прекршокот од ставри^ 1 на овој член покрај 
паричната казна ќе се изрече и мерка на безбедност 
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одземање на средствата за заштита на растенијата, на 
живи паразити и предатори на инсекти, култури и 
габички, бактерии, вируси, микоплазми и други орга-
низми. 

Член 67 
Со парична казна од 30.000 до 60.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице, ако: 
1. Увезе или транзитира пратки на растенија над-

вор од определените гранични премини (член 24 став 
1); 

2. Увезе пратка на растенија пред извршениот 
задолжителен здравствен преглед на граничниот пре-
мин преку кој пратката се увезува (член 25); 

3. Нема сертификат за здравствената состојба* 
(член 28 став 2); 

4. На пратките и производите од растително по-
текло што се извезуваат или се реекспортираат од 
Република Македонија и пратките од консигнациони 
складишта не е извршен задолжителен здравствен 
преглед на местото на натоварот и ако немаат серти-
фикат за здравствената состојба на пратката за извоз 
и сертификат за реекспорт, ако тоа го бара земјата 
извозничка или земјата низ која се транзитира5 прат-
ката (член 33 став 1); 

5. Не го извести инспекторот за заштита на рас-
тенијата за пратката на растенија која се увезува или 
се транзитира, односно за пратката на средства за 
заштита на растенијата која се увезува (член 34 став 
1); 

6. На малолетно лице продаде средство за заштита 
на растенијата (член 37 став 4); 

7. Внесе од странство мостри на средства за 
заштита на растенијата без претходна согласност од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (член 48 став 3); 

8. Увезе средств'о за заштита на растенијата пред 
да изврши задолжителен преглед инспекторот за заш-
тита на растенијата (член 48 ставови 1 и 2) и 

9. На мало продава средства за заштита на рас-
тенијата без рецепт (член 37 став 6). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 10.000 до 15.Q0Q денари. 

За прекршок од ставот 1 точки 5, 6, 7 и 8 на овој 
член покрај паричната казна на правното лице ќе се 
изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на 
увоз и промет на средства за заштита во рок од шест 
месеци до една година и одземање на пратка на рас-
тение, растителни производи или средства за заштита 
на растенијата. 

Член 68 
За прекршок од членовите 63 д,о 67 на овој закон 

може, покрај паричната казна, да се изрече и мерка на 
безбедност одземање на предмети што се употребени 
за извршување на прекршокот или се прибавени, од-, 
носно настанале со извршување на прекршокот, а по 
судската одлука со КОЈ а е утврдено извршувањето на 
прекршокот, ќе се одземе и имотната корист приба-
вена со извршувањето на прекршокот. 

Член 69 . 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако внесе од стран-
ство средство за заштита на растенијата (член 37 став 
5) и ако изврши некое од дејствијата од членовите 63 
до 67 на ОВОЈ закон. 

Покрај паричната казна од ставот 1 на овој член 
ќе се изрече и заштитна мерка на безбедност одзема-
ње на средствата за заштита на растенијата, семето,, 
садниот материјал и предметите што се употребени за 
извршување на прекршокот. 

УШ.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

ЧлЅен 70 
Правните лица што произведуваат и пуштаат во 

промет средства за заштита на растенијата, се должни 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила * 
на овој закон да го усогласат своето работење со од-
редбите на овој закон. 

Член 71 
Прописите што треба да се донесат врз основа на 

ОВОЈ закон ќе се донесат во рок од две години од. денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 72 
До донесувањето на прописите врз основа на овој 

закон ќе се применуваат прописите донесени врз ос-
нова на Законот за заштита на растенијата од болести 
и штетници што ја загрозуваат целата земја ("Слу-
жбен лист на СФРЈ" број 49/76, 43/82 и 74/89) и Зако-
нот за заштита на растенијата од болести и штетници 
("Службен весник на СРМ" број 39/77). 

Член 73 
Постапките за издавање на дозвола за пуштање на 

средства за заштита на растенијата што се започнати 
пред влегување во сила на овој закон ќе се завршат 
според одредбите на овој закон. 

Предметите во управна постапка што се, започ-
нати, а не се завршени, ќе се завршат според пропи-
сите што важеле до влегувањето во сила на овој закон. 

Член 74 
Со денот на влегување во сила на овој закон прес-

танува да важи Законот за заштита на растенијата од 
болести и штетници ("Службен весник на СРМ" број 
39/77, 51/88, 20/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" број 28/91 и 83/92), и Законот за заштита 
на растенијата од болести и штетници што ја загрозу-
ваат целата земја ("Службен лист на СФРЈ" број 74/89 
и "Службен весник на Република Македонија" број 
8 3 / 9 2^ ' . Член 75 

Овој закон влегува во сила осмиот дец од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". ' 

744. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за вршење на нотарските работи, v 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 27 мај 1998 година. 

Бр. 07-2132/1 Претседател 
27 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Ки**0 Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ Ц ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 

Член 1 > 
Во Законот за вршење на нотарските работи 

(„Службен весник на Република Македонија" број 59/ 
96), во членот 6 зборовите: „нотарскиот акт" се замену-
ваат со зборовите: „исправата што тој ја составил". 

По став 1 се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, нотарот 

има права и должности како адвокат." 
Член 2 

Во членот 7 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: 
„(1) Нотарот има свое службено седиште и подрачје 

на кое ја врши својата служба. 
(2) Нотарот има свој службен печат и штембил со 

кои ја заверува секоја исправа која ја составил или 
прегледал по повод дејствијата што ги презел во врше-
њето на својата служба". 

Член 3 
Во членот 9 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Службеното седиште на подрачјето за кое е 

именуван нотарот го определува министерот за правда 
(во натамошниот текст: министерот) врз основа на 1 

претходно прибавено мислење од Комората". 
Ставот (7) се менува и гласи: 
„(7) Нотарот ,мора во местото кое му е определено 

како службено седиште да има канцеларија и живе : 
алиште или престојувалиште". 

Ставот (8) се менува и гласи: 
„(8) Наградата на нотарите е иста на територијата 

на Република Македонија, согласно со утврдена та-
рифа. Нотарот на крајот на секоја година од неговото 
работење до Комората треба да ги достави вкупниот 
број на акти и висината на надоместокот добиен во 
текот на таа година во рок од еден месец по истекот на 
секоја година. Во следните 15 дена претседателот на 
Комората ќе ги достави собраните податоци до мини-
стерот". 

Член 4 
Во членот 10 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Ќе се смета дека не ги исполнува условите од 

став (1) точка ѓ) од овој член лицето: 
- кое е осудено за кривично дело од користољубие 

или друго кривично дело кое се гони по службена долж-
ност, се додека траат правните последици од пресудата; 

- на кое му престанала функцијата судија, државен 
службеник, нотар и адвокат, затоа што претходно со 
одлука на надлежен орган е утврдена негова одговор-
ност, додека не поминат три години од денот на преста-
нувањето на функцијата и 

- кое е презадолжено". 
Член 5 

Во членот 12 став (1) се брише. 
Ставот (2) станува став (1). 

Член 6 
Во членовите 13 ст£в (1), 14 став (3), 15 став (1) и 25 

став (3) зборовите: „Главниот совет на нотаријатот" се 
заменуваат со зборот „Комората". 

: Член 7 
Во членот 18 став (2) зборовите: „основниот суд" ре 

заменуваат со зборот „Комората". 
Во ставот (2) после точката се додава нова рече-

ница, која гласи: 
„Пред донесување на одлуката на нотарот мора да 

му биде овозможено да се изјасни за причините за ра-
зрешување". 

Член 8 
Во членот 21 став (1) во точката в) зборовите: „де-

сет дена" се заменуваат со зборовите: „30 дена". 
Член 9 

Насловот пред членот 22 се брише. 
Во членот 22 став (2) зборовите: „надлежната комо-

ра" се заменуваат со зборот „Комората". 
Член 10 

Во членот 24 став (3) зборот „седиште" се заменува 
со зборот „подрачје". 

Член 11 
Во членот 33 став (4) зборовите: „подрачната комо-

ра" се заменуваат со зборот „Комората". 
. Член 12 

Во членот 36, став (3) се заменува со два нови става 
(3) и (4), кои гласат: * 

„(3) Кога е неопходно да се изврши некоја измена, 
дополнуваа или бришење, тоа се врши на крајот на 
исправата, и тоа на следниов начин: 

а) се заокружува зборот што се брише или менува 
така што истиот да остане читлив; 

б) се наведува измената или дополнувањето на кра-
јот на исправата и 

в) се назначува бројот на избришаните или измене-
тите зборови, со назначување дека тоа е прочитано и 

. констатирано. > 
(4) Доколку измените и дополнувањата се вршат 

откако исправата е потпишана, тогаш исправата пов-
торно ја потпишуваат странките, сведоците и другите 
учесници на составувањето на исправата, но сега после 
извршените измени и дополнувања назначени на крајот 
на исправата". 

Член 13 
Во членот 37 став (2) во првиот ред пред зборот 

„тоа" се додава зборот „нотарот". 
Член 14 

Во членот 39 став (1) зборовите: „преписи", „Препи-
сот", односно ,"препис" се заменуваат ро зборовите: 
„изводи", „Изводот", односно „изводи". 

Член 15 . 
Во членот 41 став (1) зборовите: „Јавниот нотарски" 

се заменуваат со зборот „Нотарски".; 
Точката б) се менува и гласи: 
,,б) договори за подарок без предавање на предметот 

во владение на даропримачот". 
Точката г) се менува и гласи: 
,,г) сите правни работи кои ги преземаат слепи или 

глуви лица кои не знаат да читаат или кеми кои не знаат 
да пишуваат." 

Член 16 
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 

„Член 41-а 

Договорите за уредување на имотните односи по-
меѓу брачните другари (член 41 став (1) точка а)), како 
и другите договори предвидени со закоЛ може да се 
состават пред нотар само ако се истовремено присутни 
сите договорувачи". 7 

Член 17 
Во членот 42 по став (2) се додаваат шест нови 

става, кои гласат: 
„(3) Врз основа на нотарскиот акт во кој е содржана 

обврска за засновање, пренос, ограничувана или пре-
станок на некое стварно право може да се изврши упис 
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во јавна книга ако должникот изрично се согласил за 
тоа во нотарскиот акт. 

(4) Врз основа на нотарскиот акт врз основа на која 
е запишана хипотека на недвижност во јавна книга, 
може непосредно да се бара извршување врз таа нед-
вижност заради наплата на обезбеденото побарување, 
по пристигнувањето на обврската ако должникот со тоа 
во актот изрично се согласил. 

(5) Ако обврската зависи од услов или рок кој не е 
одреден календарски, за извршноста на нотарскиот 
акт, потребно е со јавна исправа да се докаже дека 
настапил условот, односно настапил рокот, а ако тоа не 
е можно тогаш се утврдува со пресуда во парнична 
постапка. 
v (6) Исто правно дејство како и исправата од ставот 
(1) на овој член има приватната исправа со таква содр-
жина што ја потврдил нотарот. Доколку приватната 
исправа не ја содржи изјавата на должникот за тоа дека 
врз основа на неа може да се спроведе присилно извр-
шување, таквата изјава ја внесува нотарот во соглас-
ност на странките и условите од одредбите на членот 44 
од овој закон. 

(7) Во случаите од ставовите (1), (3) и (5) на овој 
член нотарот на барање на странката на исправата ќе 
стави потврда за нејзината извршност. 

(8) Судот ќе го одложи извршувањето во случаите 
кога ќе утврди дека при составувањето или издавањето 
на нотарскиот акт не се почитувани условите кои мо-
раат да бидат исполнети за тој акт да добие сила на 
јавна исправа или да стане извршен". 

Член 18 
Во членот 44 отав (1) зборовите: „јавна нотарска 

форма" се заменуваат со зборовите: „нотарски акт", а 
по точката на крајот се додава нова реченица, која 
гласи: 

„Потврдената приватна исправа има сила на нотар-
ски акт, а ако е составена согласно со членот 42 од овој 
закон има сила на извршен нотарон акт". 

Ставот (2)' се менува и гласи* 
„(2) Нотарот ќе ја испита приватната исправа дали е 

во согласност со членовите 27, 28 и 43 од овој закон и 
ако за тоа не наЈде пречка, истата ќе ја потврди." 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), 
кои гласат: 

„(3) Ако приватната исправа е во согласност со 
одредбите од овој закон во однос на формата на нотар-
ските исправи (од член 36 до 40) и со одредбите за 
содржината на нотарскиот акт (член 53) нотарот так-
вата исправа ќе ја потврди без притоа посебно да со-
стави нотарски акт на тој начин што потврдата ќе го 
содржи она што е предвидено во ставот (1) на точките: 
б), в) г), е), и) и од членот 53 ставови (2) и (3) на овој 
закон. 

(4) Ако приватната исправа по својата форма и содр-
жина не го содржи она што е предвидено во став (3) на 
овој член, потврдуваното ќе се изврши со составување 
посебен нотарски акт. Во тој случај приватната исправа 
ќе сс пришие заедно со нотарскиот акт и ќе се смета за 
негов составен дел, односно дополнување Приватната 
исправа се потпишува од нотарот и од сведоците". 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6). 
Член 19 

По членот 44 се додава нов член 44-а, КОЈ гласи: 

„Член 44-а 

(Л Исправите за правните работи врз основа на кои 
се врши пренос на правото на сопственост, односно 
размена на недвижности, нотарот ги потврдува со-
гласно со одредбите од овој закон, само ако претходно 

дека се исполнети условите и постапката пред-

видени со посебни закони, во спротивно ќе постапи 
согласно со членот 27 став (2) од овој закон. 

(2) Исправате за правните работи од ставот (1) на 
овој член ги потврдува, односно заверува нотарот на 
чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

(3) Ако е во прашање потврдување на исправа врз 
основа на која се врши пренос на правото на сопстве-
ност, односно размена на недвижности, а како една од 
договорните страни се јавува Република Македонија, а 
другата е физичко или правжкпице, нотарот е должен 
да испита дали е прибавено мислење од јавниот право-
бранител. Доколку за приватната исправа не е приба-
вено мислење од јавниот правобранител, нотарот ќе го 
извести за тоа јавниот правобранител, и ќе го одложи 
потврдувањето на исправата додека не биде даденомк-

( слење, а најдоцна за 30 дена. Ако јавниот правобрани-
тел не даде мислење во определениот рок, нотарот ќе 
го изврши потврдувањето на исправата како да е дадено 
мислењето. 

(4) Исправите потврдени спротивно на одредбите на 
овој член немаат сила на Јавна исправа и се сметаат за 
апсолутно ништовни" 

Член 20 
Во членот 58 став (3) во вториот ред зборот „не" се 

брише. 
Во ставот (5) зборот „извод" се заменува со зборот 

„извадок". 
Член 21 ' 

Во членот 61 став (1) точката на крајот се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „или стави свој 
ракознак на него или го признае потписот за свој, од-
носно ракознакот на писменото како свој". 

Член 22 
Во членот 74 став (1) се менува и гласи: 
„(1) Нотарот е овластен и должен да им издаде на 

странките кои учествувале во составувањето на испра-
вите, како и на лицата во чие име и корист е склучена 
приватната работа, на нивните полномошници и за-
стапници, како и на наследниците и правните следбе-
ници, на нивно барање и за нивна сметка изводи, 
потврди и преписи од исправите кои нотарот сам ги 
чува". 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Нотарот е должен препис од потврдената 

исправа, односно од нотарскиот акт за правни работи 
врз основа на кои се стекнува, престанува, пренесува 
или ограничува правото на сопственост или друго право 
врз недвижност, како и за права за кои се водат јавни 
книги да ги достави до надлежен орган, односно инсти-
туција согласно со закон". 

Ставот (2) станува став (3). 
Член 23 

Во членот 75 став (1) зборот „извод" во заградата се 
заменува со зборот „извадок" 

Во ставот (4) зборот „извадок" се заменува со збо-
рот „извод". 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Препис во смисла на овој закон се смета заверен 

препис на нотарски акт кој како таков е означен и кој 
потврдува дека во времето на заверка постоел изворник 
од нотарскиот акт". 

Член 24 
Во членот 76 во првата реченица зборот „извод" се 

заменува со зборот „извадок", а во втората реченица 
зборот „изводите" се заменува со зборот „извадоците". 

Член 25 
Во членот 77 по став (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 
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„(2) Само целосен извод од нотарскиот акт може да 
биде извршна исправа. Извадокот (исечокот) не може 
да биде извршна исправа". 

Член 26 
Во членот 90 став (2) во вториот ред по зборот 

„изводот", зборот „на" се заменува со зборот „или". 
Член 27 

Во членот 93 став (2) во последната реченица и во 
ставот (4) зборовите: „надлежната комора" се замену-
ваат со зборот „Комората". 

Член 28 
Во членот 94 став (1) зборовите: „десет дена" се 

заменуваат со зборовите: „30 дена". 
Член 29 

Членот 96 се менува и гласи: 
„(1) Нотарите на територијата на Република Маке-

донија се организираат во Нотарска комора на Репу-
блика Македонија (во натамошниот текст: Комора). 

} Седиштето на Комората е во Скопје. 
(2) Органи на Комората се: Собрание на Комората, 

Управен одбор на Комората и претседател на Комо-
рата. Комората има својство на правно лице". 

Член 30 
Пред членот 97 поднасловот „Генерално собрание" 

се менува и гласи „Собрание на Комората", а членот 97 
се менува и гласи: 

„(1) Собранието на Комората го сочинуваат сите 
нотари на територијата на Република Македонија. 

(2) Собранието на Комората го чува угледот и честа 
на вршењето на нотарските работи и се грижи нотарите 
да ги вршат своите должности совесно и во согласност 
со закон. 

(3) Ако со овој закон поинаку не е одредено, органи-
зацијата, надлежноста, составот, начинот на избор, 
правата и должностите на органите на Комората, се 
уредуваат со статутот и другите акти на Комората". 

Член 31 
Пред членот 98 поднасловот „Нотарски подрачја" се 

менува и гласи „Надлежност на Собранието на Комора-
та", а членот 98 се менува и гласи: 

„(1) Собранието на Комората: 
а) донесува статут и други акти на Комората; 
б) донесува нотарска тарифа во согласност со мини-

стерот; 
в) избира членови на Управниот одбор, претседател 

на Комората и членови на другите органи на Комората, 
ако со овој закон или статутот на Комората поинаку не 
е определено; ' 

г) разгледува предлози, барања и препораки за 
успешно работење на нотаријатот; 

д) усвојува годишна сметка за изминатата година и 
предлог пресметката за наредната година, разгледува и 
усвојува извештај за севкупните активности, подготвен 
од претседателот на Комората; 

ѓ) одлучува за висината на членарината и начинот на 
нејзиното плаќање; 

е) одлучува за употребата на паричните казни со-
гласно со одредбите на овој закон и 

ж) одлучува за сите други прашања предвидени со 
законот и статутот на Комората. 

(2) Собранието на Комората се состанува редовно 
еднаш годишно и тоа во првата недела на месец февру-
ари. На седницата е потребно присуство од најмалку 
половина од вкупниот број нотари, а одлучува со мно-
зинство од присутните. ч 

(3) На редовната годишна седница Собранието одлу-
чува за годишната сметка и предлог пресметката за 
наредната година и го разгледува и усвојува извештајот 
за севкупните активности на нотаријатот. 

(4) Вонредна седница на Собранието на Комората, 
може да свика претседателот на Комората, а врз основа 
на одлука на Управниот одбор или на писмено барање 
од најмалку 30 члена на Комората. Ако претседател©!1 

не ја свика седницата во рок од еден месец од денот на 
донесувањето на одлуката на Управниот одбор, од-
носно поднесувањето на барањето на членовите на Ко-
мората, седницата ќе ја свика членот на Управниот 
одбор одреден од овој орган, односно членовите на 
Комората кои го поднеле барањето. 

(5) Членовите на Управниот одбор, претседателот 
на Комората и на другите органи се бираат за време од 
три години". 

Член 32 
Пред членот 99 поднасловот „Подрачни нотарски 

комори" се менува и гласи „Управен одбор", а членот 
99 се менува и гласи: 

„(1) Управниот одбор: 
а) утврдува нацрт на статутот и другите акти на 

Комората; 
б) подготвува и доставува до министерот предлози и 

мислења што се однесуваат на основната поставеност 
на нотаријатот, како и по сите други прашања што се 
однесуваат на професијата нотар; 

в) презема и спроведува иницијативи за разгледу-
вање на прашања од интерес на нотаријатот, како што 
се прашањата за социјалната заштита на нотарите, ос-
новањето на солидарен фонд за економска помош на 
нотарите, како и фонд за помош на лица кои трајно се 
оспособуваат за самостојно вршење на дејноста и пра-
шања за организирање на трајно осигурување на нота-
рите; 

г) врши надзор над работењето на нотарите и дава 
иницијатива за вршење на вонредна инспекција за пове-
дување дисциплинска постапка; 

д) одлучува по жалбите против одлуките на Дисци-
плинскиот совет донесени во дисциплинска постапка; 

ѓ) врши надзор над стручното оспособување на нота-
рите и издава уверенија за спроведено стручно оспосо-
бување, врз основа на потврда издадена од нотарот кај 
кого се врши оспособувањето; 

е) се грижи за статусот на нотарите и за односите 
кон други органи и воопшто кон трети лица; 

ж) го организира продолженото стручно оспособу-
вање на нотарите со организирање семинари и преда-
вања за што изготвува годишна програма. Учеството 
на семинарите и предавањата е задолжително за сите 
нотари, а нивното неоправдано отсуство, претставува 
дисциплинска повреда; 

з) води именик на нотарите, нотарските заменици и 
нотарските приправници; 

ѕ) ги подготвува седниците на Собранието на Комо-
рата; 

и) ги извршува одлуките на Собранието на Комо-
рата; 

ј) составува предлог на годишната пресметка и пред-
лог за пресметка за наредната година; 

к) се грижи за наплата на членарината и 
л) одлучува за други прашања кои со закон или ста-

тутот на Комората се ставени во негова надлежност, 
како и одлучува за сите прашања кои не се ставени во 
надлежност на некој друг орган на Комората. 

(2) Бројот на членовите на Управниот одбор го 
одредува Собранието во согласност со статутот. Бројот 
на членовите на Управниот одбор, вклучувајќи го и 
претседателот на Комората, мора да биде непарен. 

(3) Управниот одбор на Комората го свикува претсе-
дателот на Комората или на барање на една третина од 
вкупниот број членови на Управниот одбор. За полно-
важност на одлуките на Управниот одбор потребно е на 
седницата да присуствуваат повеќе од половина од чле-
новите на Управниот одбор. Одлуките се донесуваат по 
правило со мнозинство гласови на присутните членови 
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на Управниот одбор. Со статутот на Комората посебно 
ќе се утврдат за кои случаи за полноважност на одлу-
ката е потребно мнозинство на членовите на Управ-
ниот одбор". 

Член 33 
Пред членот 100 поднасловот „Состаноци на по-

драчната нотарска комора и важност на нејзините одлу-
ки" се менува и гласи „Претседател на Комората", а 
членот 100 се менува и гласи: 

„(1) Претседателот на Комората, воедно е претседа-
тел на Управниот одбор. Управниот одбор од своите 
членови избира потпретседател на Комората. 

(2) Претседателот ја претставува и застапува Комо-
рата. Во случај на негова спреченост, неговите должно-
сти ги врши потпретседателот, а во случај на спрече-
ност на потпретседателот, најстариот член на Управ-
ниот одбор. 

(3) Претседателот на Комората: 
а) ги решава конфликтите меѓу нотарите или меѓу 

нотарите и нивните странки и го изнесува своето ми-
слење во случај на спор, кој се однесува на плаќање за 
извршената работа; 

б) се грижи Комората да дејствува во согласнот со 
закон и 

в) ги врши другите работи предвидени со статутот на 
Комората. 

(4) Управниот одбор на Комората може да го овла-
сти претседателот на Комората во итни случаи самиот 
да врши одредени работи од неговата надлежност. 
Претседателот на Комората е должен за секое такво 
преземено дејство да го извести Управниот одбор и да 
побара одобрение за преземеното дејство. Недавањето 
на дополнително одобрение не влијае на важноста на 
правната работа екрема трети лица". 

Член 34 
Пред членот 101 поднасловот „Надлежност на по-

драчната нотарска комора" се менува и гласи „Дисци-
плински орган", а членот 101 се менува и гласи: 

„(1) Дисциплински орган на Комората е Дисциплин-
скиот совет. Членовите на Дисциплинскиот совет ги 
избира Собранието на Комората. 

(2) Дисциплинскиот совет ја спроведува дисциплин-
ската постапка по пријава и донесува одлука по истата. 

(3) Другите прашања во врска со работењето на 
Дисциплинскиот совет ќе бидат уредени со статутот и 
другите акти на Комората". 

Член 35 
Пред членот 102 поднасловот „Плаќање на членари-

на" се менува и гласи „Награда и надомест на члено-
вите на органите на Комората", а членот 102 се менува 
и гласи: 

„(1) Претседателот и членовите ha Управниот од-
бор, ја вршат својата функција бесплатно, освен ако со 
статутот поинаку не е одредено. Тие имаат право на 
надомест на трошоците што ги имале во врска со врше-
њето на функцијата. Одлуката за тоа ја донесува 
Управниот одбор на Комората. Управниот одбор доне-
сува Правилник за висината и надоместокот на патните 
трошоци". 

Член 36 
Пред членот 103 поднасловот „Распуштање на Ко-

мората" се менува и гласи „Правни средства", а членот 
103 се менува и гласи: 

„Против сите одлуки на органите на Комората со 
кои се одлучува за правата и должностите на нотарот, 
ако поинаку не е уредено со закон, може да се поведе 
управен спор". 

Член 37 
Членот 104 се брише. 

Член 38 
Насловот под II од глава деветта „Главен совет на 

нотаријатот" и поднасловот „Состав и избор" се мену-
ваат и гласат „Извештај за работата". 

Членот 105 се менува и гласи: 
„Секоја година (во месец февруари) Комората е 

должна до министерот да достави писмен извештај за 
своето работење, со изложени мислења, предлози и 
ставови за состојбата на нотаријатот, како и предлогот 
на мерките кои би требало да се преземат заради уна-
предување на тие состојби". 

Член 39 
Пред членот 106 поднасловот „Надлежност на Глав-

ниот систем" се менува и гласи „Претставници на но-
тарските приправници", а членот 106 се менува и гласи: 

„Со статутот на Комората се уредува бројот, начи-
нот на избор, правата и должностите на Претставни-
ците на нотарските приправници во органите на Комо-
рата, согласно со одредбите на овој закон". 

Член 40 
Поднасловите пред членовите: „107, 108, 109, НО, 

111 и 112" и членовите „107,108,109,110,111 и 112" се 
бришат. т т г Член 41 

Во членот 113 став (5) во првата реченица зборо-
вите: „Главниот совет" се заменуваат со зборовите: 
„Управниот одбор". 

Во ставот (5) во втората реченица зборовите: „Гла-
вен совет" се заменуваат со зборовите: „Управен од-
бор". 

Во ставот (7) во втората реченица зборовите: „Глав-
ниот совет" се заменуваат со зборовите: „Управниот 
одбор". 

Член 42 
Во членот 114 став (1) зборовите: „претседателот на 

Комората или нејзин член" се заменуваат со зборовите: 
„Управниот одбор или негов член". 

Во ставот (7) зборовите: „Главниот совет" се заме-
нуваат со зборовите „Управниот одбор". 

Член 43 
Во членот 117 став (2) зборовите „Претседателот 

на" се бришат. 

Член 44 
Во членот 118 став (3) во точките д), к) и л) зборот 

„доверител" се заменува со зборот „повереник". 
Во ставот (4) зборовите: „статусот на нотаријатот" 

се заменуваат со зборовите „статутот на Комората". 
Член 45 

Во членот 120 став (3), бројот „4" се заменува со 
бројот „6". 

Член 46 
Насловот пред член 123 „Дисциплински орган" се 

брише. 
Членот 123 се менува и гласи: 
„Против одлуката на Дисциплинскиот совет нотарот 

има право на жалба до Управниот одбор. Против Одлу-
ката на Управниот одбор нотарот има право да поведе 
управен спор". 

Член 47 
Во членот 124 зборовите: „Главниот совет и претсе-

дателот на подрачната Комора" се заменуваат со збо-
рот „Комората". 

Член 48 
Во членот 125 став (1) зборовите: „Претседателот 

на Главниот совет" се заменуваат со зборовите „Управ-
ниот одбор". 
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Во ставот (4) по зборовите: „Основниот суд" се до-
даваат зборовите „Управниот одбор на". 

Член 49 
Во членот 126 став (1) зборот „Комората", се замег 

нува со зборовите „Управниот одбор". 
Во ставот (2) во првата реченица по зборовите: „има 

право да бара" се додаваат зборовите: „Управниот од-
бор на". F Член 50 

Членот 127 се менува и гласи: 
„Овластувањата на нотарите за расправање на оста-

вината се уредуваат со законот кој ја уредува таа по-
стапка". 

Член 51 
Во членот 135 став (2) се брише. 

Член 52 
Во членот 136 став (2) по зборот „трошоци" текстот 

до крајот на ставот се брише. 
Член 53 

Во членот 139 став (3) се менува и гласи: 
„(3) Видот и висината на таксите се утврдуваат со 

закон за нотарските такси." 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) До донесувавте на законот за нотарските 

такси се применува Законот за судските такси, така 
што износот на таксите е намален за 50%". 

Член 54 
Во членот 140 став (1) зборовите: „Главниот совет" 

се заменуваат со зборот „Комората". 
Член 55 

Во членот 141 став (3) после зборот „закон" запир-
ката се заменува со точка, а зборовите: „а на членовите 
на првата испитна комисија што ќе ја формира мини-
стерот им се признава нотарскиот испит, за што им се 
издава уверение за положен нотарски испит" се бри-
шат. 

Член 56 
Во членот 142 став (2) зборот „коморите" се заме-

нува со зборот „Комората". 
Член 57 

Пред членот 143 поднасловот „Основање на Комо-
рите и Главниот совет" се менува и гласи „Основање на 
Комората", а членот 143 се менува и гласи: 

„(1) Комората ќе се основа кога на територијата на 
Република Македонија ќе бидат именувани и ќе почнат 
со работа најмалку 50 нотари. 

(2) Основачкото собрание го свикува министерот за 
правда најмалку осум дена пред одржувањето на седни-
цата на основачкото собрание на Комората". 

Член 58 
^ Членот 144 се менува и гласи: 

„По три години од примена на овој закон (во три 
последователни месеци) бројот и распоредувањето на 
нотарите на територијата на Република Македонија ќе 
го утврди министерот за правда врз основа на мисле-
њето на претседателите на основните судови и Комора-
та." 

Член 59 
После членот 144 се додава нов член 144-а, кој 

гласи: 
„Член 144-а 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
престануваат да важат: 

- Законот за заверување на потписи, ракописи и 
преписи („Службен весник на СРМ" број 31/72); 

- членовите 9, 30 став 1, 33, 35 и 36 од Законот за 
промет со земјиште и згради („Службен весник на 
СРМ" број 36/75, 10/79, 7/86, 51/88 и „Службен весник 
на Република Македонија" број 38/91 и 41/93), во делот 
што се однесува на заверуваа на потписи пред суд и 
општина; 

- членот 9 став 1 од Законот за продажба на деловни 
згради и деловни простории („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 2/94), во делот што се однесува 
на заверување на потписи пред суд и општина; 

- членот 7 став 1 од Законот за продажба на станови 
во општествена сопственост („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 8/93 и 49/93), во делот што се 
однесува на заверување на потписи пред суд и општина 
и 

- одредбите од Законот за вонпроцесна постапка 
(„Службен весник на СРМ" број 19/79), што се однесу-
ваат на потврдувањето и составувањето на исправи од 
глава XV (членовите 248, 249, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273 и 274). 

(2) Одредбите на законите од став 1 на овој член што 
престануваат да важат ќе се применуваат на подрачјата 
на кои не е именуван нотар до започнувањето со работа 
на нотарот за тоа подрачје". 

Член 60 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

745. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 
63/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ „ДВЕ ИНДУСТРИСКИ ХАЛИ, РЕ-
ЗЕРВОАРИ ЗА Ц02, ТРАФОСТАНИЦИ БУНАР 
ЗА ТЕХНИЧКА ВОДА И ЕМШЕРОВА ЈАМА", 
ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИ-
НЕРАЛНА ВОДА И Ц02, ОД ЛЕЖИПГГЕТО КАЈС. 
ЕГРИ, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИ-

НАТА БИСТРИЦА 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектите „Две индустриски хали, резервоари за 
Ц0 2 , трафостаница, бунар за техничка вода и Емше-
рова јама", а ќе служат за експлоатација на минерална 
вода и Ц 0 2 од лежиштето лоцирано кај е. Егри, што ќе 
се гради во општината Бистрица, КО „Егри", м.в. „Мо-
гила", на КП бр. 632 и КП бр. 634, катастарска култура 
нива 2 класа, земјиште сопственост на Ристевски 
Звонко кој е истовремено и сопственик на „Геосонда" -
Д.О.О. Увоз-извоз од Скопје и се определува земјиш-
тето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

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

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

Бр. 23-1471/1 
25 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОДДЕЛНИ ОДЛУКИ ЗА ОС-

НОВАЊЕ ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на Одлуката за 

основање Јавно водостопанско претпријатие број 23-
978/3 од 4 мај 1998 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 22/98) престануваат да важат: 

- Одлуката за основање Јавно водостопанско прет-
пријатие Хидросистем „Стрежево" - Битола број 23-
1001/1 од 21 април 1997 година („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/97) и 

- Одлуката за основање Јавно водостопанско прет-
пријатие „Тиквешко Поле" - Кавадарци број 23-1719/1 
од 21 јули 1997 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/97). 

746. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонка („Службен весник на РМ" бр. 38/90 и 
63/94), Владата на Република Македонка, на седницата 
одржана на 25 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТОТ СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ-
ЛИШТЕ „НИКОЛА ГОН", ШТО ТРЕБА ДА СЕ 

ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот средно медицинско училиште „Никола 
Штејн", што ќе се гради во општината Тетово КО „Те-
тово", м.в. „Касарна", на дел од КП бр. 2020 и дел од 
КП бр. 2022, катастарска култура неплодно земјиште 
сопственост на P. Македонија - сегашен корисник P.O. 
за стопанисување со градски стадиони и други спортски 
објекти, а инвеститор е Министерството за образова-
ние и физичка култура на Република Македонија и се 
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за 
неговата редовна употреба. 

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

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

Бр. 23-1501/1 „ 
25 мај 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

747. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1425/2 „ 
18 мај 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

749. 
Врз основа на член 116 став 2 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија", бр. 7/97 и бр. 15/97), 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одр-
жана на 07.05.1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се издава одобрение за основање на брокерско-
посредничко друштво „Тутунскаброкер" А.Д., со седи-
шате во Скопје, ул. „12-та Ударна бригада" бб. 

2. Брокерско-посредничкото друштво „Тутунска 
брокер" А.Д. Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примање налози од инвеститорите што се однесу-
ваат на купување и продажба на хартии од вредност, 
како и извршување задачи на берзата или надвор од неа 
за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредуваа); 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- стопанисување со долгорочни хартии од вредност 
по нарачка и за сметка на странки, со плаќање прови-
зија (управување со финансискиот имот на странката); 

- организирање и подготовка на откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на 
новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за 
нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на 
нови изданија); 

- советување на странките при издавање и купу-
вање, односно продавање на долгорочни хартии од 
вредност (инвестиционо советување); 

- вршење услуги на чување на долгорочни хартии од 
вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 01-26/1 
13 мај 1998 година 

Скопје Претседател на комисијата, 
Д-р Владимир Кандиран, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98) 
и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонка" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
„ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РА-

ДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ" Ц.О. - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутот на „Јавното претпријатие Македонска 
радиодифузија - Скопје" ц.о. - Скопје донесен од 
, Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата 
одржана на 12 мај 1998 година. 

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

Бр. 23-327/5 „ 
18 мај 1998 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

748. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90) и „Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе 
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750. 
Врз основа на членот 13 став 4 од Законот за 

вршење на нотарските работи („Службен весник на 
РМ" бр. 59/96), а во врска со член 160 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на РМ" бр. 40/ 
90 и 63/94), министерот за правда на 3.06.1998 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАТУМОТ НА ПО-
ЧЕТОКОТ СО РАБОТА НА НОТАРИТЕ ВО РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. На 15 јуни 1998 година започнуваат со работа 
нотарите именувани од министерот за правда: 

- Виолета Милан Анѓеловска - нотар за подрачјето 
на Основниот суд во Битола на нотарско место со служ-
бено седиште во општина Битола; 

г Матилда Милош Бабиќ - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Гази Баба; 

- Тодор Душан Бошковски - нотар за подрачјето на 
Основниот суд во Тетово на нотарско место со служ-
бено седиште во општина Тетово; 

- Мери Миливој Весова - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје I - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Ѓорче Петров; 

- Ленка Панче Ланчевска - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Чаир; 

- Наџи Зеќир Зеќири - нотар за подрачјето на Ос-
новниот суд во Тетово на нотарско место со службено 
седиште во општина Тетово; 

- Чедо Глигор Иванов - нотар за подрачјето на Ос-
новниот суд во Кочани на нотарско место со службено 
седиште во општина Кочани; 

- Мице Томислав Илијевски - нотар за подрачјето 
на Основниот суд во Куманово на нотарско место со 
службено седиште во општина Куманово; 

- Милена Александар Карталова - нотар за подрач-
јето на Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско 
место со службено седиште во општина Кисела Вода; 

- Васил Трајан Кузманоски - нотар за подрачјето на 
Основниот суд во Охрид на нотарско место со службено 
седиште во општина Охрид; 

Светлана Трајко Лазаревиќ, - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Чаир; 

- Трајко Горѓи Маркоски - нотар за подрачјето на 
Основниот суд во Прилеп на нотарско место со служ-
бено седиште во општина Прилеп; , . 

- Аница Васил Маџункова - нотар за подрачјето на 
Основниот суд во Струмица на нотарско место со служ-
бено седиште во општина Струмица; 

- Љубица Димитар Моловска - нотар за подрачјето 
на Основниот суд Скопје I - Скопје на нотарско место 
со службено седиште во општина Центар; 

- Златко Љубомир Николовски - нотар за подрач-
јето на Основниот суд Скопје ^Скопје на нотарско 
место со службено седиште во општина Карпош; 

- Нада Коста Палиќ - нотар за подрачјето на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје на нотарско место со служ-
бено седиште во општина Центар; 

- Слободан Велимир Поповски - нотар за подрач-
јето на Основниот суд Скопје I - Скопје на нотарско 
место со службено седиште во општина Центар; 

- Зорица Душан Пулејкова - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со * 
службено седиште во општина Кисела Вода; 
- Снежана Крсте Сарџовска - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Кисела Вода; 

- Верица Ѓррѓи Симоновска-Синадинова - нотар за 
подрачјето на Основниот суд Скопје II - Скопје на 
нотарско место со службено седиште во општина Чаир; 

- Никола Борка Стоименов!« - нотар за подрачјето 
на Основниот суд Скопје I - Скопје на нотарско место 
со службено седиште во општина Карпош; 

- Михаил Тодор Ќосев - нотар за подрачјето на 
Основниот суд Скопје II - Скопје на нотарско место со 
службено седиште во општина Гази Баба; 

- Емилија Александар Харалампиева - нотар за по-
драчјето на Основниот суд Скопје I - Скопје на нотар-
ско место со службено седиште во општина Сарај. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Министер за правда, 
д-р Ѓорѓи Спасов, с .р/ 

Врз основа на член 12, став 7 од Законот за данокот 
на промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/ 
93, 80/93 , 42/95, 4/96, 71/96, 5/97, 10/97, 28/97 и 13/98), 
министерот за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРИ-
МЕНАТА НА КАТАЛОГОТ НА ВРЕДНОСТИТЕ 

НА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Со ова решение се определува почетокот на при-

мената на Каталогот на вредностите на употребувани 
моторни возила во издание на Министерството за фи-
нансии. 

2. Каталогот ќе се применува од денот на влегува-
њето во сила на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот, на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-6000/1 Министер за финансии, 
26 мај 1998 година Д-Р Т а к и ф и т и > СР-

Скопје 

752. 
Врз основа на член 263 став 2 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
РМ", бр. 14/98), министерот за внатрешни работи до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
ВО КОИ КЕ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВОЗАЧКИ 

ИСПИТИ 

Член 1 е 
Со овој правилник се определува во кои населени 

места ќе се спроведуваат возачки испити и за кои кате-
гории на моторни возила, како и од кои други општин-
ски подрачја кандидатите за возачи ќе полагаат во-
зачки испит во тие населени места. 

Член 2 
Возачки испити ќе се спроведуваат во следните насе-
лени места: 

1. Битола, Кавадарци, Кочани, Куманово, Охрид, 
Прилеп, Скопје, Струмица, Тетово и Штип - за спрове-
дување на возачки испит за управување со моторни 
возила што се распоредени во категориите: А, Б, Ц, Д 
и Е и за управување со трактор; 

Бр. 08-2356/1 
2 јуни 1998 година 

Скопје 
751. — 
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2. Берово, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, 
Делчево, Кичево, Крива Паланка, Неготино, Пробиш-
тип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Велес, 
Виница, Кратово и Крушево - за спроведување на во-
зачки испит за управување со моторни возила што се 
распоредени во категориите: А, Б и Ц, како и Е, ко 

- само за влечните возила што спаѓаат во категориите Б 
и Ц и за управување со трактор и 

3. Богданци, Демир Хисар, Македонска Каменица, 
Македонски Брод и Пехчево - за спроведување на во-
зачки испит за управување со моторни возила што се 
распоредени во категориите А и Б и за управување со 
трактор. 

Член 3 
Кандидатите за возачи од подрачјата на општините 

во Република Македонија, возачкиот испит за управу-
вање со моторни возила што се распоредени во катего-
ријата Д како и во категоријата Е, но само за влечните 
возила што спаѓаат во категоријата Д, ќе, го полагаат 
во: ^ 

- Битола - кандидатите за возачи од општините Би-
тола, Бач, Бистрица, Демир Хисар, Добрушево, Куку-
речани, Могила, Новаци, Ресен, Сопотница, Старавина 
и Цапари; 

- Кавадарци - кандидатите за возачи од општините 
Кавадарци, Богомила, Велес, Градско, Демир Капија, 
Извор, Конопиште, Неготино, Росоман и Чашка; 

- Кочани - кандидатите за возачи од општините 
Кочани, Берово, Блатец, Виница, Делчево, Зрновци, 
Македонска Каменица, Облешево, Оризари, Пехчево и 
Чешиново; 

- Куманово - кандидатите за возачи од општините 
Куманово, Клечевце, Кратово, Крива Паланка, Лип-
ково, Орашац, Ранковце и Старо Напричане; 

- Охрид - кандидатите за возачи од општините 
Охрид, Белчишта, Вевчани, Велешта, Вранештица, 
Дебар, Делогожди, Другово, Зајас, Кичево, Косел, Ла-
буништа, Луково, Мешеишта, Осломеј, Струга и Цен-
тар Жупа; 

^ Прилеп - кандидатите за возачи од општините 
Прилеп, Витолиште, Долнени, Житоше, Кривогаш-
тани, Крушево, Македонски Брод, Плашица, Самоков 
и Тополчани; 

- Скопје - кандидатите за возачи од општините во 
градот Скопје (Гази'Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Ки-

0 села Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари) и од подрач-
јата на општините Арачиново, Студеничани, Зелени-
ково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово и 
Чучер - Сандево; 

- Струмица - кандидатите за возачи од општините 
Струмица, Богданци, Босилово, Валандово, Василево, 
Гевгелија, Миравци, Конче, Куклиш, Муртино, Ново 
Село, Подареш, Радовиш и Стар Дојран; 

- Тетово - кандидатите за возачи, од општините Те-
тово, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Вратница, 
Вруток, Гостивар, Долна Бањица, Желино, Јегуновце, 
Камењане, Маврови Анови, Неготино-Полошко, Ро-
стуша, Србиново, Теарце, Чегране, Џепчиште и Шип-
ковишф и . 

- Штип - кандидатите за возачи од општините 
Штип, Злетово, Карбинци, Лозово, Пробиштип и 
Свети Николе. 

Член 4 

Кандидатите за возачи од подрачјата на општините 
во Република Македонија, возачкиот испит за управу-
вање со моторни возила што се распоредени во катего-
риите А, Б и Ц, како и во категоријата Е, но само за 
млечните возила што спаѓаат во категорадата Б и Ц и за 
управување со трактор, ќе го полагаат во: 

- Берово - кандидатите за возачи од општината Бе-
рово и од општината Пехчево, но само возачкиот испит 
од категоријата Ц и Е - чии влечни возила спаѓаат во 
категориите В и Ц; 

- Битола - кандидатите за возачи од општините Би-
тола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуречани, Мо-
гила, Новаци, Старавина и Цапари, како и од општи-
ните Демир Хисар и Сопотница, но само возачкиот 
испит од категоријата Ц и Е - чии влечни возила спа-

, ѓаат во категориите Б и Ц; 
- Валандово - кандидатите за возачи од општината 

Валандово; а 
- Велес - кандидатите за возачи од општините Ве-

лес, Богомила, Градско, Чашка и Извор; 
- Гевгелија - кандидатите за возачи од општините 

Гевгелија и Миравци, како и од општините Стар Дојран 
и Богданци, но само возачкиот испит од категоријата Ц 
и Е - чии влечки возила спаѓаат во категориите Б и Ц; 

- Виница - кандидатите за возачи од општините 
Виница и Блатец; 

Гостивар - кандидатите за возачи од општините 
Гостивар, Врапчиште, Вруток, Долна Бањица, Ма-
врови Анови, Неготино - Полошко, Ростуша и Срби-
ново; 

- Дебар - кандидатите за возачи од општините Де-
бар и Центар Жупа; 

- Делчево - кандидатите за возачи од општината 
Делчево и од општината Македонска Каменица, но 
само возачкиот испит од категоријата Ц и Е - чии 
влечни возила спаѓаат во категориите Б и Ц; 

- Кавадарци - кандидатите за возачи од општините 
Кавадарци, Конопиште и Росоман; , 

- Кичево - кандидатите за возачи од општините 
Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица и Зајас; 

- Кочани - кандидатите за возачи од општините 
Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци и Оризари; 

- Крива Паланка - кандидати за возачи од општи-
ните Крива Паланка и Ранковце; 

- Куманово - кандидати ма возачи од општините 
Куманово, Липково, Орашац, Клечевце и Старо Наго-
ричане; 

* - Кратово - кандидатите за возачи од општината 
Кратово; 

- Крушево - кандидатите за водачи од општините 
Крушево и Житоше; 

- Неготино - кандидатите за возачи од општините 
Неготино и Демир Капија; 

- Охрид - кандидатите за возачи од општините 
. Охрид, Белчипгга, Косел и Мешеишта; 

- Прилеп - кандидатите за возачи од општините 
Прилеп, Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Вито-
лиште, како и.од општините Македонски Брод, Само-
ков и Плашица, но само возачкиот испит од категори-
јата Ц и Е - чии влечки возила спаѓаат во категориите 
Б и Ц; 

- Пробили™ - кандидатите за возачи од општините 
Пробиштип и Злетово; 

- Радовиш - кандидатите за возачи од општините 
Радовиш, Конче и Подареш; 
' - Ресен - кандидати за возачи од општината Ресен; 

- Свети Николе - кандидати за возачи од општините 
Свети Николе и Лозово; 

- Скопје^ - кандидати за возачи од општините во 
градот Скопје (Гази Баба, Ѓорче Летров, Карпош, Ки-
села Вода, Центар, Чаир, Шуто Оризари) и од општи-
ните Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, 
Илинден, Сопиште, Сарај, Кондово и Чучер - Сандево; 

- Струга - кандидати за возачи од општините 
Струга, Луково, Делогожди, Лабуништа, Велешта, 
Вевчани и Центар Жупа; 

- Струмица - кандидати за возачи од општините 
Струмица* Ново Село, Василево, Босилово, Куклен! и 
Муртино; 
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- Тетово - кандидати за возачи од општините Те- „Инспекцискиот надзор се врши според овластува-
тово, Џепчиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Бого- њ а т а °Д ч л ^ н 134,135 и 136 од Законот за Македон-
виње, Шипковица, Желино, Јегуновце и Вратница и ските железници („Сл. весник на РМ" број 9/98)". * 

- Штип - кандидати за возачи од општините Штип и Под овој текст е отпечатен текстот на член 137 од 
Карбинци. Законот за Македонските железници. 

Член 5 Член 5 

Кандидатите за возачи од подрачјата на општините 
Сопотница, Стар Дојран, Самоков и Пласница, возач-
киот испит за управување со моторни возила што се 
распоредени во категориите А и Б и за управување со 
трактор, ќе го полагаат во: 

- Демир Хисар - кандидатите за возачи од општи-
ната Сопотница; 

- Богданци - кандидатите за возачи од општината 
Стар Дојран и _ 

- Македонски Брод - кандидатите за возачи од опш-
тините Самоков и Пласница. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за определување на насе-
лени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити 
(„Службен весник на СРМ" бр. 40/85). 

Член 7 

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

Бр. 191-11414/1 Министер 
9 април 1998 година £а внатрешни работи, 

Скоте Д-Р Томислав Чокревски, с.р. 

Врз основа на член 139 став 2 ок Законот за Маке-
донските железници („Службен весник на РМ" бр. 9/ 
98), министерот за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на леги-

тимацијата на инспекторот за железници. 
Легитимацијата на инспекторот за железници се из-

дава според образецот број 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата се печати на по-

лутврда бела хартија со димензии 100 х 70 мм заштитен 
со пластична фолија. „ 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: Грб на Република Македонија, натпис „Репу-
блика Македонија", „Министерство за сообраќај и 
врски" - „Републички инспекторат за сообраќај и 
врски", „легитимација", „име и презиме на инспекто-
рот", „инспектор за железници", „место за фотогра-
фија со димензии 25 х 30 мм", „број на решението со 
кое е назначен инспекторот", „датум и место на изда-
вање на легитимацијата", „потпис на министерот за 
сообраќај и врски" и печат на Министерството за соо-
браќај и врски. 

Член 4 
На задната страна образецот на легитимацијата го 

содржи следниот текст: 

ч Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има службено својство на инспектор. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-
кот на службеното својство на инспектор. 

Член 6 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува министерот за сообраќај и врски. 

Министерот за сообраќај и врски во случајов од став 
1 на овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива 
или кога имателот на легитимацијата ќе ги промени 
личните податоци. , , 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

ништи. 
Член 9 

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

Бр. 07 - 2170 Министер 
21 мај 1998 година сообраќај и врски, 

Скопје Абдулменаф Беџети, с.р. 

Образец бр.1 

ш -

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 
МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

• Републички инспекторат за сообракај и врски 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А -

ИНСПЕКТОР ЗА°ЖЕЛЕЗНИЦИ 

место за 
фотографија 

i 

Бр на реш Министер за 
Дата сообраќај и врски 

. /место/ 
МП; 

/предна страна / 



Стр. 1470-Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 јуни 1998 

- Инспекцискиот надзор се врши според 
овластувањата од член 133,134, 135 и 
136 од Законот за Македонските 
железници ("Сл Бесник на РМ" бр 9/98 ) 

Член 137 од Законот за Македонските 
железници, 

"Правните и физичките лица кои на 
железничката пруга или во непосредна 
близина на железничката пруга ! 
изведуваат или вршат работи должни се > 
на инспекторот за железници да му 
овозможат вршење на инспекција, да му 
даваат потребни објаснувања и д? му ја 
стават на увид потребната техничка 
документација" 

/ з а д н а с т р а н а / 

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

Слушен апарат се издава врз основа на наод и 
потврда од слушно помагало од лекар специјалист по 
уво, нос и грло". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 01.2168 
18 мај 1998 година 

Скопје 
755. 

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-
лиди од војната („Службен весник на СРМ" бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИД-
НИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈ-

НАТА 
1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 

цивилните инвалиди од војната за месеците април, мај и 
јуни 1998 година се определуваат од основата која се 
утврдува во висина на просечната месечна нето плата 
остварена во Републиката во претходното тримесечје 
од 9.200,00 денари и изнесуваат: 

754. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 7 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија", бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за, 
здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА 
ПРОТЕЗИ, ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
И САНИТЕТСКИ СРЕДСТВА, ЗАБОТЕХНИЧКИ И 
ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, СТАНДАРДИ 
ЗА МАТЕРИЈАЛОТ ОД КОЈ ТИЕ СЕ ИЗРАБОТУ-
ВААТ, РОКОВИТЕ И ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕД-
СТВА И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИ 
СРЕДСТВА ПРЕД ИСТЕКОТ НА УТВРДЕНИТЕ 

РОКОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на Листата на про-

тези, ортопедски и други помагала и санитетски сред-
ства, заботехнички и забнопротетички средства, стан-
дарди за материјалот од кој тие се изработуваат, роко-
вите и траењето на тие средства и условите за изра-
ботка на нови средства пред истекот на утврдените ро-
кови („Службен весник на Република Македонија", бр. 
37/92, 67/93 и 16/96) во членот 2 по ставот 2 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„Предлогот од ставот 1 на овој член, врз основа на 
непосреден преглед на осигуреното лице го потврдува 
првостепената лекарска комисија на Фондот за здрав-
ствено осигурување". 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
Член 2 

Членот 45 се менува и гласи: 
,, „Слушен апарат се доделува врз основа на наод и 

Мислење од здравствена организација која врши дејност 
за уво; кос и грло и која има услови за вршење на 
аудиометриски испитувања и рехабилитација на слухот. 

I група 
II група 
III група 
IV група 
V група 

-4.600,00 денари 
-3.680,00 денари 
-2.944,00 денари 
-2.300,50 денари 
-1.840,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот јануари-март 1998 година, објавена од страна на 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
јануари, февруари и март 1998 година конечно се опре-
делуваат од основата која се утврдува на просечната 
месечна плата остварена во Републиката во периодот 
октомври, ноември и декември 1997 година од 9.106,00 
денари и изнесуваат: 
I група - 4.553,00 денари 
II група -3.642,00 денари 
III група - 2.914,00 денари 
IV група - 2.276,50 денари 
V група -1.821,00 денари 

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

Број 10-2006/98 Министер 
19 мај 1998 година за труд и социјална политика, 

Скопје Насер Зибери, с.р. 
756. 

Врз основа на член 32 од Законот за основното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95,24/96,34/96 
и 35/97), министерот за образование и физичка култура 
донесе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВ-
НИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 1998/99 ГО-

ДИНА 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година и одморите на учениците во основните 
училишта во учебната 1998/99 година 
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Член 2 
Учебната година почнува од 1 септември 1998 го-

дина, а завршува на 31 август 1999 година. 
Член 3 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

Член 4 
Наставата се остварува во траење од 180, а за учени-

ците од VIII одделение од 175 наставни денови. 
Член 5 

На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на денот 
на училиштето не се изведува настава и во тие денови се 
организираат културни, спортски и други манифес-
тации. 

Член 6 
Деновите кога се изедуваат ученичките екскурзии и 

21 март Денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија, и денот на полнолетството се 
наставни денови кога се реализираат посебни програ-
ми. 

Член 7 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 

Член 8 
Зимскиот одмор за учениците се организира и кори-

сти од 18 јануари и трае заклучно со 29 јануари 1999 
година. 

Како денови за одмор за учениците се користат де-
новите 8 јануари, 13, 14, 15 и 16 април 1999 година. 

Член 9 
Летниот одмор за учениците се организира и кори-

сти, по правило, од 11 јуни до 31 август 1999 година. 
Член 10 

Со денот на влегувавте во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација и ра-
бота на основните училишта во учебната 1997/98 година 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/97). 

Член И 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1.09.1998 го-
дина. 

Број 10-1823/1 
22 мај 1998 година „ Министер, 

Скопје Д~Р СоФиЈа Тодорова, с.р. 

757. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ" бр.44/95, 24/96, 
34/96 и 35/97), министерот за образование и физичка 
култура доносе 

К А Л Е Н Д А Р 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 1998/99 ГО-

ДИНА ВО ЈАВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Со ОВОЈ календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните училишта согласно про-
грамските целини во наставна година, полугодие и 
други форми на воспитно-образовна дејност и ученички 
одмор за учебната 1998/99 година. 

Член 2 
Учебната година во средното образование почнува 

од 1 септември, а завршува на 31 август наредната го-
дина. 

Редовната настава во јавните училишта се остварува 
до 10 јуни во годината, освен во последната година од 
гимназиското образование и стручното образование од 
четиригодишно и тригодишно траење каде редовната 
настава завршува на 20 мај. 

Член 3 
Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни и 

од 15 август до 20 август организираат подготвителна 
настава, консултација и други форми на помош за уче-
ниците кои треба да полагаат поправни и редовни 
испити. 

Завршниот испит во јавните училишта започнува на 
11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и трае 
најдоцна до 25 август и во јануари во деновите на зим-
скиот одмор за учениците. 

Член 4 
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 
Член 5 

Во текот на наставната година во јавните училишта 
се остваруваат најмалку 180 наставни денови за учени-
ците. 

Во текот на наставната година во јавните училишта 
во завршната година на образованието се остваруваат 
најмалку 166 наставни денови за учениците. 

Член 6 
На денот на Св. Кирил и Методиј - 24 Мај и на денот 

на училиштето не се изведува настава и во тие денови се 
организираат културни, спортски и други манифестаци-

Член 7 
Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии 

и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во 
Република Македонија, и денот на полнолетството се 
наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 

Член 8 
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - 1 и 

И полугодие. 
Член 9 

Образовно-работна практика за учениците се оства-
рува во текот на учебната година. 

Времето на организирањето и начинот на извршува-
њето на одделни видови образовно-работната практика 
се остварува во зависност од специфичноста на обра-
зовниот профил. 

Динамиката за реализација HI образовно-работната 
практика се утврдува со годишната програма за работа 
на училиштето. 

Член 10 
Практичната настава, по правило, се вклопува во 

редовниот распоред на часовите, професионалната 
практика се изведува во по веќе дневно блок траење, а 
феријалната практика се изведува за време на летниот 
одмор на учениците. 

Член 11 
Ученичките одмори се организираат во текот на 

учебната година и тоа како зимски и летен одмор за 
учениците. 

Член 12 
Зимскиот одмор за учениците се организира и кори-

сти од 18 јануари и трае заклучно со 29 јануари 1999 
година. 
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Како денови за одмор за учениците се користат де-
новите 8 јануари, 13,14,15 и 16 април 1999 година. 

Член 13 
Летниот одмор за учениците се организира и кори-

сти, по правило, од 11 јуни до 31 август 1999 година. 
Член 14 

Со денот на влегуван>ето во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 1997/98 година во средните јавни училишта 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/97). 

Член 14 
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" а ќе се применува од 1.09.1998 го-
дина. 

Бр .11-2629/1 
22 мај 1998 година Министер, 

Скопје Д-Р Софија Тодорова, с.р. 
758. 

Врз основа на член 76 од Законот за девизно рабо-
тење („Службен весник на Република Македонија" бр. 
30/93, 40/96), и член 63 став 1 точка 30 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/96), Советот 
на Народна банка на Република Македонја, на 
01.06.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ 
БАНКИ ПРОДАВААТ ДЕВИЗИ НА ДОМАШНИ 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
1. Овластените банки можат да продаваат девизи на 

домашни физички лица за плакања и трансфери врз 
основа на тековните трансакции со странство, за нивни 
сопствени потреби и потреби на членовите на нивното 
потесно семејство, а кои се извршуваат по пат на доз-
нака или друг инструмент за безготовинско плаќање 
спрема странство, по курсеви кои ги применуваат на 
девизниот пазар на денот на продажбата. 

Продажбата на девизи од став 1 на оваа точка се 
врши врз основа на документ (фактура, договор или 
друг документ) од КОЈ може да се види веродостојноста 
на основот по кој се врши плаќањето. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите под кои овла-
стените банки продаваат девизи на домашни физички 
лица („Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/93). 

3. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

0 . бр.02-15/136-98 Претседател 
01 јуни 1998 година на Советот на НБРМ 

Скопје Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

759. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Научноистра-

жувачки и истражувачко-развојни организации - НИ-
РО" што Заводот за статистика на Република Македо-
нија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: на-
учноистражувачките организации, истражувачките 
единици во состав на претпријатијата, трговци по-
единци и трговските друштва од областа на науката, 
установите, високошколските организации, друштвата 
за наука и самостојните истражувачи; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
истражувачката организација, научна област, сектор на 
извршување, вработени по разни белези, надворешни 
соработници, движење на научните работници, истра-
жувачки трудови и проекти (завршени и во тек), обја-
вени проекти, пронајдоци и патенти, структура на при-
ходите и расходите, финансиски ефекти на трудовите и 
проектите според научната гранка и цел на истражува- 7 

њетоидр. ; 
- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-

стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Класифика-
ција на научните области и гранка на науката; Класи-
фикација на општествено-економските цели според ме-
тодологијата на ОЕЦД; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/78 
18 мај 1998 година В-Д- Директор, 

Скопје Дончо Герасимовски, с.р. 

760. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Книги и бро-
шури - Печат-1" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата 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: НИ 
и други организации, претпријатија, трговци поединци 
и трговски друштва од областа на издавачката дејност, 
високошколски организации,. професионални здруже-
нија, верски друштва, политички партии, спортски ор-
ганизации; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: на-
слов на делото, област, вид и намена на делото, поте-
кло на делото, начин на издавање, писмо, јазик на изда-
нието и оригиналот, јазик од кој делото е преведено, 
тираж, број на страници, назив и вид на издавачот, вид 
на сопственоста, продадени примероци и приход од про-
дажбата; 
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- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Универзална 
децимална класификација УДК за книги и брошури 
според научни области; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

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

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

Бр. 373/79 
18 мај 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

761. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Весници - Пе-
чат-2" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: НИ 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва од 
областа на издавачката дејност, високошколски орга-
низации, професионални здруженија и друштва, верски 
друштва и цркви, политички партии; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: назив 
на весникот, седиште на издвачот, време на издавање-
то,вид на издавачот, намена, јазик на издавање, вид на 
писмото, тираж по месеци, вид на сопственост, прода-
дени примероци, вкупен приход од продажбата. 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти меѓународната дефиниција за весници. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/80 
18 мај 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Герасимовски, с.р. 

762. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18 05 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 „Списанија - Пе-
чат-3" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998-2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат НИ 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва од 
областа на издавачката дејност, високошколски орга-
низации, професионални здруженија и друштва, верски 
друштва и цркви, политички партии; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: назив 
и седиште на издавачот, периодика на издавањето, из-
давач, област и намена на списанието, јазик на издава-
њето, вид на писмото, вкупен тираж по месеци, вид на 
сопственоста, вкупно продадени примероци; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат следните стандарди, дефиниции и ел.: Универзална 
децимална класификација (УДК) за списанија според 
научни области; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/81 
18 мај 1998 година 

Скопје 
В.д. директор, 

Дончо Гераснмовски, с.р. 

763. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 истражувана „Рото-печат -
Печат-4" што Заводот за статистика на Република Ма-
кедонија ќе го спроведува во согласност со Програмата 
за статистички истражувања за периодот 1998-2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97) со годишна периодика. 

2 За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: НИ 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва, 
високошколски организации, професионални здруже-
нија и друштва, верски друштва и цркви, политички 
партии; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: назив, 
седиште на издавачот, вид на издавачот, периодика на 
издавањето, области и намена, јазик на издавањето, 
јазик на оригиналот, Јазик на преводот, вид на писмото, 
тираж, вид на сопственоста, вкупно продадени приме-
роци и приход од продажбата, 
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- П р и спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
сти меѓународна дефиниција за весници. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/82 
18 мај 1998 година 

Скопје 
764. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Аудио и видео 
снимки - Печат 5" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата 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: 
радио ТВ станици, радио станици, ТВ станици, демо-
графски куќи, организации за производство на фил-
мови; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: на-
слов на изданието, аудио и видео, потекло на издани-
ето, јазик на изданието, јазик на оригиналот и прево-
дот, содржина на снимениот материјал, тираж, издавач, 
седиште на издавачот вид на сопственоста, продадени 
примероци, приход од продажбата; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласени дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат жна 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. 373/83 
18 мај 1998 година 

Скопје 
765. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Радио - Радио -

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

1" што Заводот за статистика на Република Македонија 
ќе го спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: ра-
дио станици и други претпријатија, трговци поединци и 
трговски друштва за своите радио станици; 

Задолжително ќе се прибираат податоци за: радио 
станици според основните технички карактеристики, 
вид на сопственоста, емисии на радио програмата по 
видови, јазик на емитувањето, потекло на радио емиси-
ите, радио и ТВ претплатници, структура на вработе-
ните, вработени по разни белези, приходи и трошоци на 
радио станицата; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително, податоците ќе се даваат на ниво на из-
вештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на: опш-
тини, за Република Македонија и на друго ниво (јазик 
на емитување на програмата и др.) 

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 373/84 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 

766. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 година донесе 

Р Е ПУ 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 „Телевизија -
ТВ-1" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998 - 2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: те-
левизиските станици и други претпријатија, трговци по-
единци и трговски друштва за своите ТВ станици; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: теле-
визиски станици според основните технички карактери-
стики, вид на сопственоста, емисии на телевизиската 
програма по видови, јазик на емитувањето, потекло на 
производството на емитуваната програма, пренос од 
други ТВ центри, број на прикажани филмови, струк-
тура на вработените, вработени по разни белези, при-
ходи и трошоци на ТВ станицата; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително, податоците ќе ги даваат на ниво на из-
вештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на: опш-
тини, за Република Македонија и на друго ниво (јазик 
на емитување на програмата и др. нивоа.) 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 
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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. 373/85 В-Д- Директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 
767. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Производство 
на филмови - Кино-2" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува во согласност 
со Програмата за статистички истражувања за пери-
одот 1998 - 2002 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва за, 
производство на филмови; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: произ-
ведени филмови (домашни, во копродукција), според 
називот, вид и должина (долгометражни и кусоме-
тражни), трошоци за производството; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/86 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 
768. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Изгвоз и увоз на 
филмови - Кино-4" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата 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: 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва за 
промет на филмови; 

- Задолжителнб ќе се прибираат пода1го1џ1 за: изве-
зени и увезени долгометражни и кусометражни фил1-

мови според видот и земјите на извоз односно увоз 
(потекло); 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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. 373/87 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 
769. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонка на 18.05.1998 година донесе 

Р Е ТИ 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 „Филмови во 
промет - Кино-5" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата 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: 
претпријатија, трговци поединци и трговски друштва за 
промет на филмови; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: земја 
на потеклото и вид на филмот, број на комерцијални 
копии, јазик на копиите, филмови во промет и наем-
нина; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- 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 3abo-
дот за статистика на Република Македонија. 

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

Бр. 373/88 w ДиРект°Р> 
18 мај 1998 година Д 0 1 И 0 ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 
770. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 година донесе 

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

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

, 1. Ср ова решени^ се утврдуваат методолошките 
основа за cb^ Кино?!" 
што Заводотза статистика на Република Македонија ќе 
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го спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ки-
ната. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
киното, капацитет и техничка опременост, прикажани 
филмови по видови, број на претстави,посетители, при-
ходи од влезници и расходи, прикажани филмови по 
потекло, структура на вработени, вработени по разни 
белези; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извепггајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, за 
Република Македонија и на друго ниво (кинопрсек-
тори, посетители, претстави и др. нивоа). 

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. 373/89 В.д. директор, 
18 мај 1998 година • Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

771. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. Д1фекторот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Театри - КУ-1" 
што Заводот за статистика на Република Македонија ќе 
го спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република, Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат про-
фесионалните, аматерски и детски театри. 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
театарот, јазик на кој се изведуваат претставите, опре-
меност и капацитет на театарот, изведени дела според 
потеклото (домашни, странски) и вид на делото, посе-
тители, гостувања вб државата и странство, учество на 
фестивали, гостувања на странски театри, вработени 
според видот на работата, според изјаснувањето за на-
ционалната припадност и државјанство, податоци за из-
веденото дело; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на кзвештајна 
Единица, а ќе се објавуваат на ниво на: општини, за 
Република Македонија, на друго ниво (претстави, посе-
тители, гостувања и др. нивоа). 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот, з а 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. 373/90 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

772. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонка на 18.05.1998 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 „Филхармонии, 
симфониски и професионални оркестри - Фо-1" што 
Заводот за статистика на Република Македонија ќе го 
спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од трчка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
филхармонијата, симфониските и професионални ор-
кестри; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
оркестарот, година на основање, концерти, посети-
тели, концерти во земјата и гостувања во странство, 
број. на изведени дела според потеклото на авторот 
(домашен, странски), преноси на јавни концерти, број 
на снимени дела, вработени според видот на работата, 
според изјаснувањето за национална припадност и 
државјанство; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајна 
единица, а ќе се објавуваат на ниќо на општини, за 
Република Македонија и на друго ниво (концерти, посе-
тители, гостувања). 

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. 373/91 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 

773. 
Врз основа на член 15 став 1 рд Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 истражувале „Професи-
онални ансамбли за народни игри - КУ-3" IUTQ Заводот 
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за статистика на Република Македонија ќе го спрове-
дува во согласност со Програмата за статистички 
истражувања за периодот 1998 - 2002 година („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/97) со годишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат про-
фесионални ансамбли за народни игри; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: при-
редби, гостувања во државата и странство, вработени 
според видот на работата, според изјаснувањето за на-
ционална припадност и државјанство; 

- П р и спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласени дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

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

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

Бр. 373/92 „ Директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 

774. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Ликовни 
изложби ЛД-1" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата 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 орга-
низации од областа на културата* 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: го-
дина на основањето, извори на финансирање, организи-
рани ликовни изложби според видот и потеклото на 
уметниците, број на учесници на ликовните изложби, 
изложби во странство, откупени ликовни дела, отку-
пени ликовни дела од страна на организацијата за по-
полнување на збирката, стручен кадар, изданија, пу-
бликации; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
на друго ниво (ликовни изложби, уметници посетители 
и др. нивоа). 

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. 373/93 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д ° н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

775. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Ликовни коло-
нии - ЛД-2" што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува во согласност со Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998 -
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со годишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ли-
ковни колонии; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: назив 
на ликовната колонија, година на основање на органи- f 
зацијата и ликовната колонија, извори на финансира-
њето, број на учесници (уметници) во работата на коло-
нијата, број на дела настанати за време на работењето 
на колонијата, вкупен број на дела во сопственост на 
колонијата, број на изложбени дела од фондот на коло-
нијата; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. ч 

Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни еди-
ници, а ќе се објавуваат на ниво на: општини, за Репу-
блика Македонија и на друго ниво (учество на ликовни 
уметници, број на дела и др. нивоа). 

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. 373/94 В.Д: директор, 
18 мај 1998 година Д ° н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 
776. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 година донесе 

Р Е Ш Е Н И ^ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 
основи за статистичкото истражување „Ликовни здру-
женија - ЛД-3" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата за статистички истражуваа 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 ли-
ковните здруженија; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: го-
дина на основавте , извори на финансирањето, вкупен 
број на членови на здружението, новопримени членови; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија. 
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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-
ње!^ во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр 373/95 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 

777. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Музеи, галерии, 
И збирки КУ-4 и КУ5" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува во согласност 
со Програмата за статистички истражувања за пери-
одот 1998 - 2002 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/97) со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точкаЛ од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат (из-
вештајни единици): музеи, уметнички галерии, збирки; 

- Задолжително ќе се прибираат додатоци за: вид на 
организацијата, година на основање, извори на финан-
сирање, предмети по видови, инвентарирани, неинвен-
тарирани, изложени предмети по видови, посетители, 
простории во музеите, изложби и посетители, врабо-
тени според изјаснувањето за национална припадност, 
државјанство; видови збирки, година на основање, из-
вори на финансирање, предмети по видови, инвентари-
рани, неинвентарирани, изложби, посетители; 

- При спроведување на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни , 
единици, а ќе се објавуваат на ниво* на: општини, за 
Република Македонија и на друго ниво (број на пред-
мети, видови предмети, посетители и др.) 

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. 

Бр3. 373/96 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° ^ а с и м о в с к и , с.р. 

Скопје 

778. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 година, донесе 

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

ИСТРАЖУВАЊЕ 

У Г М > Р е Ш ( ? Д и е се утврдуваат методолошките 
истражувања „Библиотеки -

Биб-1" што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998 - 2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/97) со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат сите 
библиотеки (освен библиотеките во основните и сред-
ните училишта); 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
библиотеки, обработен фонд на библиотеката (книжен 
и други библиотечни фондови по видови), книжен фонд 
на библиотеката според јазикот на издавање, нови 
книги во книжниот фонд по видови и начин на набавка, 
корисници во библиотеките - читални, користење на 
библиотечен материјал, разменапрасходи за набавка на 
библиотечен фонд, вработени според изјаснувањето за 
национална припадност и државјанство,' 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Даваното на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
на друго ниво (книги, корисници, и др.) 

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. 373/97 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

779. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-' 

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Организации за 
техничка култура - ТК-1" што Заводот за статистика на 
Република Македонија ќе го спроведува во согласност 
со Програмата за статистички истражувања за пери-
одот 1998 - 2002 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/97) со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: ре-
гистрирани организации (клубови) за ширење на тех-
ничка култура; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
организација, секции, членови по пол, возраст, социо -
економски групи, според изјаснувањето за национална 
припадност, стручни работници по пол, статус, според 
изјаснувањето за национална припадност, државјан-
ство, активност на организацијата (клубот), курсеви, 
предавања, натпревари, изложби, завршени курсеви; 

- При спроведување на истражувањето ќе се кори-
стат дефиниции Класификацијата на видови курсеви; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заво-
дот за статистика на Република Македонија. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/98 
18 мај 1998 година 

Скопје 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

780. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ44 бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Културно -
уметнички и културно - просветни друштва - КУД-144 

што Заводот за статистика на Република Македонија ќе 
го спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија44 бр. 64/97) 
со петгодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: кул-
турно - уметничките и културно - просветните друш-
тва; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: јазик 
на кој работи друштвото, секции и групи во состав на 
друштвото, членови на друштвото според видот на ра-
ботата, возрасни групи, според изјаснувањето за наци-
онална припадност, државјанство, социо - економски 
групи, број на активни членови по секции, уметнички 
приредби и изложби, посетители, учество на фести-
вали, приходи и расходи; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија и 
на друго ниво (членови, јазик на кој работи друш-
твото). 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

Бр. 373/99 
18 мај 1998 година 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

781. Скопје 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ44 бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Зоолошки гра-
дини - ЗГ-144 што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува во согласност со Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998 -
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја44 бр. 64/97) со петгодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат зо-
олошки градини; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: повр-
шина на зоолошката градина, објекти за сместување на 

животните, животни по видови, приходи и расходи, вра-
ботени, вработени според национална припадност, 
државјанство; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

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

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

Бр. 373/100 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Дончо Герасимовски, с.р. 

Скопје 
782. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на РМ44 бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Народни и ра-
ботнички универзитети и домови на културата -
НРДК44 што Заводот за статистика на Република Маке-
донија ќе го спроведува во согласност со Програмата за 
статистички истражувања за периодот 1998 - 2002 го-
дина („Службен весник на Република Македонија44 бр. 
64/97) со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: ра-
ботнички универзитети, домови на културата, пионер-
ски домови, студентски домови на културата и кул-
турни центри; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
организацијата, дејност, дејност на библиотеките во 
овие организации, издавачка дејност, културно - обра-
зовна и уметничка дејност, гостувања на други органи-
зации, работници според школската подготовка, работ-
ници според изјаснувањето за националната припад-
ност, државјанство; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на: извештајни 
единици, а ќе се објавуваат за Република Македонија, 
општини, и на друго ниво (видови, курсеви, гостувања, 
работници). 

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 Македонија44, а 
ќе се применува од 1 јануари 1998 година. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. Бр. 373/101 

18 мај 1998 година 
Скопје 

783. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ44 бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Архиви - АРХ-
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1" што Заводот за статистика на Република Македонија 
ќе го спроведува во согласност со Програмата за стати-
стички истражувања за периодот 1998 - 2002 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 64/97) 
со тригодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: ар-
хивите; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: вид на 
архивот, територијална надлежност на архивот, архив-
ска граѓа - фондови, збирки, време на настанување, 
степен на среденост, корисници на архивска граѓа, 
изложби, предавања, информативни помагала, граѓа 
примена во архивот, вид на граѓата примена во архи-
вот, издавачка активност, семинари, курсеви, услуги на 
корисниците, работници во архивот според изјаснување 
за националната припадност, државјанство; 

- При спроведувањето на истражувањето ќе се кори-
стат усогласените дефиниции со УНЕСКО. 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини, за 
Република Македонија и на друго ниво (архивска граѓа, 
корисници, услуги, работници и др. нивоа). 

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. 373/102 Директор, 
18 мај 1998 година Д о и ч ° Герасимом™, с.р. 

Скопје 

784. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонка на 18.05.1998 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 „Основни орга-
низации за физичка култура ФК-1" што Заводот за 
статистика на Република Македонија ќе го спроведува 
во согласност со Програмата за статистички истражу-
вања за периодот 1998 - 2002 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 64/97) со петгодишна 
периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: 
спортски организации, клубови, друштва, ДТВ; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: спорт-
ски организации по видови спортови, активни членови 
според социо - економски групи, возраст, стручни ка-
дри и функционери, приходи и расходи, приредби, уче-
ство на првенствени натпревари, меѓународни натпре-
вари, натпревари по видови; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво на општини, за 
Република Македонија и на друго ниво (видови спор-
тови, членови и др.) 

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. 373/103 В-Д- Директор, 
18 мај 1998 година Д о и ч ° ^асимовски, с.р. 

Скопје 

785. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонка на 18.05.1998 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 „Ловечки друш-
тва - ФК-2" што Заводот за статистика на Република 
Македонка ќе го спроведува во согласност со Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998 -
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со петгодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ло-
ве чките друштва; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: ак-
тивни членови според социо - економски групи, пол, 
возраст, приходи и расходи на друштвото, натпревари; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

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

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

Бр. 373/104 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

786. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. Директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 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 „Шаховски орга-
низации - ФК-3" што Заводот за статистика на Репу-
блика Македонија ќе го спроведува во согласност со 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
1998 - 2002 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 64/97) со петгодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат ша-
ховски организации; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за ак-
тивни членови според социо - економски групи, пол, 
возраст, според шаховски звања и категории, приходи и 
расходи, приредби, првенствени натпревари, меѓуна-» 
родни приредби, простории, инвентар; 
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- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

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

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

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

Бр. 373/105 
18 мај 1998 година 

Скопје 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кои земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се распоредуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

787. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на РМ" бр. 54/97), 
в.д. директорот на Заводот за статистика на Република 
Македонија на 18.05.1998 година, донесе 

Р Е ПУ Е И И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со ова решение се утврдуваат методолошките 

основи за статистичкото истражување „Спортски цен-
три - УФК-1" што Заводот за статистика на Република 
Македонија ќе го спроведува во согласност со Програ-
мата за статистички истражувања за периодот 1998 -
2002 година („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 64/97) со петгодишна периодика. 

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова 
решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: ви-
дови објекти во центрите, корисници на услугите спо-
ред видот на објектите, посетители, работници; 

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: ви-
дови објекти во центрите, корисници на услугите спо-
ред видот на објектите, посетители, работници; 

- Давањето на податоците за ова истражување е 
задолжително. 

- Податоците ќе се даваат на ниво на извештајни 
единици, а ќе се објавуваат на ниво за Република Маке-
донија. 

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. 373/106 В.д. директор, 
18 мај 1998 година Д о н ч ° Герасимовски, с.р. 

Скопје 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

8. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 

на член 1*80 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93,14/95, 71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТКУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ 1998 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 

Ред. Катастарски приход Месечна основица 
бр. (во денари) на осигурување 

1. ДО 400,00 2765,00 
2. од 400,01 до 900,00 3907,00 
3. од 900,01 до 2000,00 5022,00 
4. од 2000,01 до 4500,00 5582,00 
5. од 4500,01 до 7000,00 6139,00 
6. над 7000,01 6700,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен из-

бор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 1998 го-
дина. 

Бр. 02-2228 
26 мај 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, преку претсе-

дателот на советот судијата Олга Ангелова, по прав-
ната работа на тужителот Ќемаил Мјаки од Скопје ул 
"391" бр 23, против тужената Розета Мјаки со непоз-
ната адреса на живеење, за развод на брак, на туже-
ната Розета Мјаки и постави привремен застапник во 
спорот согласно чл 84 ст 2 т 4 од ЗПП - адвокатот 
Даниела Миновска, која ќе ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужената 
или нејзин полномошник не се појават пред судот 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Ш П бр 1010/97 
(10002,) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за утврдување право на сопственост на имот стекнат 
во брак - стан на ул "Виа Игнатиа" бр 24Ч-10. по 
тужба на тужителот Слагана Димиќ од С копје, уп 
"Виа Игнатиа" бр 24/1-10, застапувана од полно-
мошникот Антон Моцан, адвокат од Скопје, бул 
"К ЈЛЈиту" бр 22, лок 2, против тужениот Станое 
Димиќ од Скопје, ућ "Виа Игнатиа" бр 24/1-10, со 
непозната адреса во странство 
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За привремен заступник на тужениот е поставен 
адио "р-ст од Скопје, Трајкова Даниела, ул "КЈ.Питу" 
бр / / ЈО. "ок ^мезанин^коЈа ќе ги застапува правата и 
интересите на тужениот се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се појават пред судот 
односно додека тужениот или неговиот полномошник 
не се појават пред судот односно додека Меѓуопштин-
скиот центар за социјални работи на Општините на 
град СКОПЈС не го извести судот дека поставил привре-
мен застапник на тужениот. 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, XIX П.бр. 
207/98. _ _ _ _ _ (10045) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Абибе Бе-
риша од Скопје, против тужниот Авдуш Бериша, со 
непозната адреса во странство 

За привремен заастапник се поставува Златко 
Костадиновски, адвокат од Скопје, ул."Сава Коваче-
виќ9 бр. 36, кој ќе го застапува тужениот се додека ТОЈ 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Gconje, V. П.бр. 
1538/98. (10084) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П - Скопје заведен е 

спор за изгубена добивка и надомест на штета по 
тужбата на тужителот Ристо Спасевски од Скопје, ул 
"Тошо Караџа" бр. 5/1-5, против тужената Елизабета 
Петреска од Скопје, ул.'Тошо Караџа" бр. 5/1-8, сега 
со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 
25.319,00 денари и 1.250 ДМ во денарска противвред-
ност. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на судскиот 
оглас, или во истиот рок да ja достави својата сегашна 
адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на чл.84 
од ЗПП ВОВ. чл. 5 од УЗ за спроведување на Уставот 
на РМ, ќе и биде поставен привремен старател КОЈ ќе 
ги застапува нејзините интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, Ш П бр 
622/98, (10029) 

Пред ОВОЈ суд поднесена е тужба за развод на брак 
од тужителката Кумрија Амет, моминско Јашарова, 
ул."Гарибалди55 бр. 4-6, од Скопје, против тужениот 
Кадри Амет, со непозната адреса во Германија. 

Согласно чл 84 од ЗПП, со решение на Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа бр. 3020-273 од 
04oVJ998 година, за привремен застаспник на туже-
ниот поставена е Јадровска Билјана, адвокат од 
Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното завршување на постапката или додека 
тужениот сам не се Јави во судот. 

Се повикува тужениот Кадри Амет во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас да се Јави во судот. 
Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува 
поставениот привремен застапник 

Од Основниот суд СкопЈе П - Скопје, XX. П. бр. 
1040/98. _ _ _ _ _ (10053) 

Пред ОВОЈ суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот ЗиЈах Шериф од СкопЈе, против 
туженава Алтц Шериф ^д Скопје, ср непрзрат^--адреса 
^ живеење 

4 Јуни 1998 

Се повикува тужената Алтн Јонуз да се јави во 
ОВОЈ суд во рок^од 30 дена по објавувањето на огласот 
да ja достави сегашната адреса на живеење.. 

Доколку не се Јави во рок од 30 дена, на истата ќе 
и биде поставен привремен старател во смисла на чл. 
80 од ЗПП КОЈ ќе ги застапува нејзините интереси до 
окончување на постапката или до нејзиното 
појавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, IV. П.бр. 
794/98. (10054) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар е заведен процесен 
предмет за издршка по тужбата на тужителката Фис-
тике Уштеленца од Дебар, против тужениот Бардул 
Мурати од Дебар, сега со непозната адреса во Швај-
царија Вредност На спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се Јави во судот, достави 
точна адреса или определи полномошник КОЈ ќе го 
застапува во постапката во ОВОЈ предмет во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. 

По истекот на ОВОЈ рок на тужениот ќе му постави 
привремен затапник ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 28/98. (10067) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за исполнување на 

договор по тужбата на тужителот Стојановски Златан 
од е. Челопек, против Бајрами Вајдин и др. од е. 
Челопек, со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се Јави во рок од 30 дена 
во судот. Доколку не се Јави во ТОЈ рок, судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе се грижи за 
неговиве права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 498/98. (10068) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на Џемаил Салии од Тетово, 
против АдвиЈе Салии од Тетово, Исниша Салии од 
Тетово и други, по тужбата на Адвије Салии и други 
против Џемаил Салии од Тетово и други. 

Се повикуваат тужените Менише Сали Салии од 
Тетово и Сабрије^ Браим Салии од Тетово, сега двете 
со непозната адреса во Германија, да се јават во 
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од обја-
вување на огласот или да одредат полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјална работа во 
Тетово, ќе им биде одреден привремен застапник КОЈ 
ќе ги застапува до правосилното решавање на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр 573/97 и П.бр 
792/97 година. (10363) 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево се води постапка за 

раскинување на договор за подарок по тужбата на 
Белкоска Ленка од Кичево, против тужениот Гераси-
моски Чедомир од Кичево, сега на привремена работа 
во Шведска, со непозната адрса на живеење. 

Согласно чл. 84 ст 2 во врска со став 1 точка 4 и 5 
од ЗПП, на тужениот му се одредува за привремен 
застапник неговата сестра Манојловиќ Мира од Ки-
чево, ул "Санде ШтерЈОСки" бр 3, која ќе го застапува 
и штити неговите интереси се додека не се појави пред 
судот до правосилното окончување на постапката 

Од Основниот суд во Кичево, П.бр 808/97 (10033) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води пар-

нична постапка за утврдување на сопственост по 
тужбата на тужителот Крстевски Павле од е; Г. КОЈ-
наре, против тужениот Ристиќ Стојан, со поранешна 
адреса е Г. Коцаре, а сега со непозната адреса во 
СРЈ Вредност на спорот 30.600,00 денари. 

За привремен застаник на тужениот судот го 
постави адвокатот Неџат Мемети од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 09-700/98. 
(10034) 

Пред ово] суд е поведена постапка за утврдување 
право на сопственост по тужбата на тужителите Рама-
дановски "Исмет, Рамадани Сабедин, Рамадановски 
Шабан, Дурмишовски Мухан, Јусеиновски Беадин, 
сите од Куманово, против тужениот Рамадани Баки од 
Куманово, сега на привремена работа во странство со 
непозната адреса. Вредност на спорот неопределана. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот му 
го поставува запривремен застапник адвокатот Зоран 
Соларски од Куманово, што ќе ги застапува инте-
ресите на тужениот до правосилното окончување на 
оваа постапка. 

Од Основниот суд во Куманово,П.бр.336/98.(10097) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена 
постапка за сопственост по тужбата на тужителот 
Муарем Бабамовски од Куманово, ул. "Ибе Пали-
куќа" бр 32-А, против тужениот Абедин Асании д Ку-
маново, ул."Киро Антевски" бр. 16, КОЈ добил одјава 
од жителство на 20.1.1993 година и сега е во Белгија, 
Брисел, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од'30 дена 
од. објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", преку Основниот суд во Куманово, или да 
постави свој полномошник КОЈ ќе го застапува по 
предметот. 

Во спротивно, по истекот на овој рок, во смисла 
на чл.84 од ЗПП, на тужиниот Абедин Асани за 
привремен застапник ќе му биде поставен Савре 
Спасовски, стручен соработник при овој суд, кој ќе го 
застапува се до правосилното окончување на ОВОЈ 

спор, односно се додека ТОЈ или негов полномошник 
не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 1866/97. 
(10224) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
232/98, на регистарска влошка бр. 8-969-000-01, МБС 
03000969 6-03000966-000-06, го запиша во трговскиот 
регистар упис на Трговец поединец Бранко Никола 
Абрашев ТП ул. „Ѓорѓи Трајков" бр. 7, Струмица. 

Дејности: 060602. 
Сопственик Бранко Абрашев. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име, а за своја сметка на фирма-
та и за обврските настанати во тој промет одговара со 
целиот свој имот! 

Бранко Абрашев, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 232/98. (6610) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
193/98, на регистарска влошка бр. 6-927-01, МБС 
03000927, 6-0300092/-000-01, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на Трговецот поединец Ацо Горѓи 
Филков тп ул.„Ударнички бр.4/5 Св.Николе. 

Основач овластен потписник Ацо Ѓорѓи Фимков. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070П4, 070122, 

070126. 
Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 193/98. (6604) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
182/98, на регистарска влошка бр. 3-916-000-03, МБС 
03000916, 3-03000916-000-03, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на друштво за производство на 
текстилна конфекција и рачно јазлени килими, Огнан 
и др. „ПЕТЕКС" д.о.о. ул.„ЈНА" бб Пехчево. 

Основачи: Миовски Огнан, Митревски Симеон, 
Ангелова Анастасија, Кошуланска Нада, Јоневска 
Ленка, Бучковска Јагода, Ангеловска Славица, Вукса-
нова Светлана, Лазаровом Здравко, Петровски Звон-
ко, Секуловски Димитар, Џитанова Зенежа, Петров-
ска Драгица, Костовска Лимонка, Николова Евица, 
Чипевска Весна, Кошуланска Дивна, Хаџииванова На-
да, Капушева Данка, Пујева Мирјана, Кратевска Вер-
ка, Мадешова Маре, Јовчава Љубица, Каширска Вио-
лета, Костовска Снежана, Џаџова Каменита, Белкова 
Фиданка, Стефанова Лена, Јовевска Јелица, Костов-
ска Весна, Тренчева Наталија, Аспровска Нада, Тодо-
ровска Иванка, Бојчова Горица, Јовановска Стојанка, 
Арсова Горица, Спасева Данка, Донинска Љубинка, 
Курчиевска Атанаска, Калинова Сузана, Димитрова 
Гордана, Михајлова Душка, Самарџија Марија, 
Сгоилкова Нада, Мустафова Либазе, Лазарова Ната-
ша, Стефанова Милка, Стојановска Даринка, Бојчева 
Љубинка, Поповска Лидија. 

Дејности: 016233, 012621, 012691, 080190, 070121, 
070221, 070310, 070320. 

Одговорност: Во свое име и за своја сметка, со це-
локупниот свој имот. 

Управител без ограничување: Огнан Миовски. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 182/98. (6605) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
513/98, на регистарска влошка бр. 2-656, го запиша во 
судскиот регистар основањето на задругата на Прои-
зводното, трговска и услужна задруга „АНАСТАСИ-
ЈА" е. Пашино, Рувци, п.о. е. Пашино, Рувци, опш. 
Кривогапггани. 

Основачи: Кадински Пецо, Кадинска Гордана и Ка-
динска Анастасија од е. Пашино, Рувци. 

Дејности: 020110, 020140, 020201, 020302, 020202, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 070211, 070212, 
070214, 070219, 070222, 070310, 070320, 080121, 080190. 

Задругата во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Задругата во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот пот-
полна одговорност. 

Кадински Пецо, директор на задругата со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните дејно-
сти. 

Во надворешното трговско работење задругата ќе 
ја застапува директорот Кадински Пецо. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 513/98. 
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Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
131/98, на регистарска влошка бр. 001038, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговец поеди-
нец за трговија на мало Стојаноски Тале Дарко „НА-
ДЕЖ*4 т.п.,ул. „Кирил и методиј" бр. 14, Прилеп. 

Дејност: 070114 - разни животни продукти алкохол-
ни пијалоци и производи за домашни потреби. 

Седиште: ул. „Кирил и Методиј" бр. 14, Прилеп. 
Управител е Стојаноски Дарко од -Прилеп. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 131/98. 
(4360) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
373/98, на регистарска влошка бр. 1-13435, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирмата на При-
ватното претпријатие за производство, Услуги и трго-
вија на големо и мало увоз-извоз „ЖИВ-АН" п.о., е. 
Жван, Демир Хисар. 

Фирма: Приватно претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз 
„ЖИВ-АН" е. Жван, Демир Хисар. 

Седиште: е. Жван, Демир Хисар. 
Кон претпријатието пристапува лицето Најдовска 

Благуна од е. Жван, а истапува досегашниот основач 
Статевска Весна од е. Жван. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 373/98. 
(4371) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
505/98, на регистарска влошка бр. 1-19582, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
јавното претпријатие за комунални дејности „КОМУ-
НАЛЕЦ" ул. „Транзитен пат" бр. 34, Кичево. 

Се брише досегашниот овластен застапник Софро-
нија Софрониевски, индивидуален работоводен орган, 
без ограничување, а како нов застапник се запишува 
Смиљков Драги, директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 505/98. 
(4372) 

С 
Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 

401/98, на регистарска влошка бр. 1-19576, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор на Прет-
пријатието за внатрешна и надворешна трговија 
„БАЛКАН" д.о.о., ул. „29-ти Ноември" бр. 71, Киче-
во. 

Фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија „БАЛКАН" д.о.о., Кичево. 

Се брише досегашниотдиректор Јованоски Симо и 
се именува нов директор Камили Сали со неограниче-
но овластување во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 401/98. 
(4373) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
12/98, на регистарска влошка бр. 000653, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги Булоска Мимоза „МИЛА" д.о.о.ел., ул. „Горче 
Петров" бр. 14-д, Охрид. 

Во трговското друштво за производство, трговија 
и услуги Булоска Мимоза „МИЛА" Охрид д.о.о.е.л., 
на лицето Булоска Мимоза и престанува функцијата 
управител и овластувањето за застапување на тргов-
ското друштвен во внатрешниот и надворешен тргов 
ски промет. 

Лицето Булоска Ана ќе ја врши функцијата управи-
тел и е лице овластено за застапување на трговкото 
друштво во внатрешниот и надворешен трговски про-
мет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 12/98. 
(4374) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
445/98, на регистарска влошка го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејности на Паметно 
претпријатие „КЛИМАКС" п.о., ул. „Боро Шаин" бр. 
24, Охрид. -

Прометно претпријатие „КЈШМАКС" п.о., со се-
диште во Охрид ул. „Боро Шаин" бр. 24, регистрирано 
при надлежниот Опружен стопански суд Битола со ре-
шение Срег. бр. 130/95 од 12.01.1995 година и со број 
на регистарска влошка на регистарскиот суд и негово 
седиште 1-15640 Битола го проширува своето работе-
ње со следните дејности: 060501, 060502, 060503, 
060602, 070214, 070150, 080202, 110109, 090121, 090171, 
090179, 090189, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на, странски стоки. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 445/98. 
(4375) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
161/98, на регистарска влошка бр. 001087, ја запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на податови по 
ЗТПОК и усогласување на ЗТД на „ЕЗЕРКА" А.Д. 
за производство на метални и керамички производи 
ул. „15-ти Корпус" бр. 21, Охрид. 

Запишување на податоци за промените на Инекс 
Акционерско друштво „ИЗБРКА" за метални и кера-
мички производи со п.о., Охрид, настанати со примена 
на Заќбнот за трансформација на, претпријатијата со 
општествен капитал и новата фирма гласи: „ЕЗЕРС-
КА" А.Д. за производство на метални и керамички 
производи Охрид. 

Усогласување на акционерското друштво со Зако-
нот за трговски друштва. 

Основна главница - општествен капитал во износ 
од 6.015.786 ДЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 161/98. 
(4376) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
399/98, на регистарска влошка бр. 1-14018, го запиша 
во судскиот регистар пристапувањето на основачи на 
Трговското претпријатие „ЗЛЕСТИ ТРАНС4 п.о., е. 
Зл ести, Охрид. 

Во претпријатието пристапуваат правни лица и тоа: 
Претпријатие за превоз, меѓународна шпедиција и 
трговија на големо и мало увоз-извоз „И транс44 п.о., 
Битола и Претпријатие за промет, услуги и производ-
ство експорт-импорт „АДРИУС4 е. Крушопек, Ско-
пје. , 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 399/98. 
(4377) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
388/98, на регистарска влошка бр. 1-17893, ја запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Производствено прометно претприја-
тие „АСЛ-7" п.о., ул. „Климент Охридски" бр. 43, 
Охрцд. 

Лице овластено за застапување е Симеон Ѓурчев -
директор без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, ̂ Срег. бр. 388/98* • 
(4378) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
480/98, на регистарска влошка бр. 1-17106, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, основач и 
лице овластено за застапување, истапување на основач 
на Претпријатието за друмски сообраќај „ИСТРИ-
ЈАНКА" Велешта, п.о. Велешта. 

Промена на фирма од Претпријатие за трговија, 
градежништво и угостителство „Истријанка" увоз-из-
воз, Велешта, п.о., во Претпријатие за друмски соо-
браќај „ИСТРИЈАНКА" п.о. Велешта. 

Од претпријатието истапува основачот Коџоџику 
Недим и му престанува овластувањето за застапување, 
и се брише од судскиот регистар. 

Претпријатието ќе го застапува како директор Ко-
џоџику Мусемил, во надворешното трговско работе-
ње. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 480/98. 
(4385) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
357/98, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице и седиште и промена на основач на 
Приватното услужно трговско претпријатие „ХРАМ" 
увоз-извоз, п.о. е. Октиси, Струга. 

Му престанува овластуван^ето за застапување на 
претпријатието на Томоски Љупчо. На истиот му пре-
станува и овластувањето за застапување во надворе-
шниот трговски промет - работење. 

Седиштето на ПТУП „Трем" место досегашното во 
Охрид на ул. „Галичица" бјр. 186, сега ќе биде во е. 
Октиси, Струга. 

Лице овластено за застапување во надворешното 
трговско работење е Сулејманоски Бајре, директор: 

Основач на ПТУП „7РАМ" е. Октиси, Струга, 
увоз-извоз п.о.е. Бајре Сулејманоски, му престануваат 
овластувањата на основачот Љупчо Томоски. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 357/98. 
(4386) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
310/98, на регистарска влошка бр. 1-17423, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор на При-
ватното претпријатие „ВАКОН ТРЕЈД" увоз-извоз 
п.о. ул. „Нико Доага" бр. 5, Крушево. 

Директор: Славкоска Флора од Крушево, без огра-
ничување во рамките на запишаните дејности. 

Престанува овластувањето за застапување и прет-
ставување на Стојкоски Ѓоко. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 310/98. 
(43^7) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
. 282/98, на регистарска влошка бр. 1-2013, ја запиша 

во судскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на Општественото претпријатие за пре-
воз на стока во земјата и странство „ПЕЛАГОНИЈА 
ТРАНСПОРТ" д.о.о. п.о. ул. „Александар Македон-
с к и " ^ ^ Прилеп. 

Се врши промена на овластено лице за застапување 
и тоа на в.д. Директорот Порјазоски Лазар, на кого 
му престануваат овластувањата и се брише од Суд-
скиот регистар; со лицето Николчо Велески, предсе-
дател на управниот одбор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 282/98. 
(4389) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
345/98, на регистарска влошка бр. 1-11569, ја запиша 

„РОТО ЕЛЕКТРИК" експорт-импорт д.о.о. п.о. ул. 
„Марко Цепенков" бр. 9, Прилеп. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„РОТО ЕЛЕКТРИК" експорт-импорт Прилеп, д.о.о. 
п.о. 

Претпријатието како во внатрешниот така и во на-
дворешниот трговски промет со трети лица ќе го за-
стапува лицето овластено за застапувањето на прет-
пријатието Боцески Златко од Прилеп. 

Директор со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности и матичен број 1805958440008 
издадена од УВР Скопје. Ова лице се впишува во суд-
скиот регистар. 

Му преостануваат овластувањата на досегашниот 
директор Талеска Елизабета, за застапување на прет-
пријатието во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет со трети лица, и истиот се брише од судскиот 
регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 345/98. 
(4390) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
368/98, на регистарска влошка бр. 1-2472, ја запиша 
во судскиот регистар-промената на директор на При-
ватното претпријатие за трговија на големо и мало 
увоз-извоз „КИТКА" п.о. ул. „Мукос" бр. 23, Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешното трговско работење на Павлески Миле 
и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешното 
трговско работење е Павлеска Татјана, директор. 

• Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 368/98. 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
381/98, на регистарска влошка бр. 1-8300, го запиша 
во судскиот регистар проширувањето на дејности на 
Услужно и трговско претпријатие „КАНДЕЛ" уво>-
извоз п.о., ул. „Димитар Влахов" бр. 5, Охрид. 

Дејноста се проширува со: 013072, 013073, 013074, 
090171, 090179, 080129. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 381/98. 
» (4379) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
398/98, на регистарска влошка бр. 1-7357, ја запиша 
во судскиот регистар промената на фирма, пристапу-
вањето на основач, истапување на основач, промена 
на седиште, проширување на дејности и промена на 
лице овластено за застапување на Трговското прет-
пријатие »ЈАЗУ" увоз-извоз п.о., ул. „Ариф Муста-
фа" бр. 1-2/6, Охрид. 

Во трговското претпријатие во приватна сопстве-
ност на големо и мало, производство и услуги, увоз-
извоз „ЈАЗУ" п.о., Охрид регистрирано со решение 
Q>er. бр. 4122/92 од 19.10.1992 година и со број на рег. 
влошка 1-7357 Битола извршени се следните промени. 

Досегашната фирма на претпријатието Трговско 
претпријатие во приватна сопственост на големо и ма-
ло, производство и услуги, увоз-извоз „ЈАЗУ" п.о., 
Охрид, се менува и новата фирма гласи: Трговско 
претпријатие „ЈАЗУ" увоз-извоз п.о., Охрид. 

, Досегашното седиште на претпријатието Охрид ул. 
„Железничка" бр. 18 се менува и новото седиште е на 
ул. „Ариф Мустафа" бр. а-2/6, Охрид. 

Во претпријатието како основач пристапува Ладе 
Николоски од Охрид ул. „Ариф Мустафа" бр. а-2/6 , 
а истапува Дојда^овс^ш Златкр рд Охрид улл „Желе-
зничка" ђр. 18. 
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Дејноста се проширува со: 050301, 050302, 060501, 
060502, 060503, 060602, 070131, 070224, 070225, 070226, 
070240, 070260, 080119, 080121, 080190, 080202, 090121, 
090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090179, 090181, 090183, 110109, 110309, 
090201, 090209, застапување и посредување во проме-
тот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен про-
мет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, туристички услуги, продажба на 
сѓоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Ново лице овластено за застапување е Ладе Нико-
лоски - директор со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Му престанува овластувањето и се брише од суд-
скиот регистар Златко Дојчинови®. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 398/98. 
(4380) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
164/98, на регистарска влошка бр. 1-18353, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор на про-
метно, услужно претпријатие за внатрешен и надворе-
шен промет на големо и мало, угостителски и тури-
стички услуги „СТЕРЈО-БАТО" до п.о., ул. „Нада 
Филева" бр. 32, Охрид. 

Лице овластено за застапување на претпријатието 
и во надворешно трговскиот промет е Јоанел Иконо-
мов - директор без ограничување во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 164/98. 
(4381) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
124/98, на регистарска влошка бр. 001031, го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД 
на Друштвото со ограничена одговорност за производ-
ство и трговија Лиманоски Минтас „ХОЛАНД-ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ" екшорт-мпорт, д:о.о.ел., е. Лабу-
ништа, Лабуништа. 

Приватното претпријатие за производство и трго-
вија „ХОЛАНД-ИНТЕРНАЦИОНАЈ1" експорт-им-
порт, п.о., е. Лабуништа врши усогласување согласно 
ЗТД на начин што претпријатието се организира во 
друштво со ограничена одговорност за производство 
и трговија Лиманоски Минтас „ХОЛАНД-ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ" ексДорт-импорт, д.о.о.е.л., со седиште во 
е. лабуништа, Лабуништа. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 124/98. 
(4382) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
239/98, на регистарска влошка бр. 1-11970, ја запиша 
во судскиот регистар промената на Претпријатието за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
„НДРНЛИР КОМЕРЦ" увоз—извоз п.о., ул. „Миле-
шевски пат" бр. 138, Струга. 

Од претпријатието истапува, му престанува овла-
стувањето за застапување во надворешно трговското 
работење и се брише од судскиот регистар Хоџа Са-
кип. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговското работење е Шеј Кујтим - директор. 

Се менува седиштето од е. Мислидежда Делогожда 
во Струга на ул. „Мислешево® пат" бр. 138. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 239/98. 
(4383) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
13/98, на регистарска влошка бр. 000895, ја запиша во 

нр|>мјша£& ца.) ладе за 
Типување на Јавно трговско друштво за трговија^ 

градежништво Ментор Исмаили и др. „АРМЕНТ" 
увоз-извоз, е. Франгово, Струга. 

Му престануваат овластувањата за застапување и 
се брише од судскиот регистар Ментор Исмаили. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот трговски промет е Неџмије Исмаили -
директор. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 13/98. 
(4384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 672/98, на регистарска влошка бр. 1-57304-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, директор и проширување на дејност во вна-
трешен и надворешен трговски промет на Претприја-
тието за производство, трговија и услуги „ДАФА" ц.о. 
експорт-импорт с.Дуброво Неготино. 

На 10.02.1998 г. од претпријатието истапил: Исуф 
Нуредина а на истиот ден пристапил: Рецепи Бануш. 

Дејности: 012202, 012203, 012310, 012322, 012323, 
012324, посредување во надворешно - трговскиот про-
мет, застапување на странски фирми, реекспорт и ко-
мисион© работење, меѓународен превоз на стоки и 
патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, 
Албанија и Југославија. 

Се брише Исуф Нуредина директор без ограничу-
вања, а се запишува Рецепи Бануш, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скоше I - Скопје, Срег. бр. 672/ 
98. (4665) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 448/98, на регистарска влошка бр. 1-50995-0-
0-0,, ја запиша во судскиот регистар промената на име, 
седиште, основач и лице и проширување на дејност на 
Производното трговско услузкно претпријатие „АМИ-
ТИ-КОМПАНИ 94" д.о.о. експорт-импорт е. Калник, 
Тетово. 

Новата промена на име и седиште на претпријатие-
то гласи: Производно трговско и услужно претприја-
тие „ЦЛИТА-КОМПАНИ - Т.К.В." д.о.о. експорт-
импорт ул. „105" бр. 21, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува: Идризи Ферат, а 
истапува: Амити Зекирија. 

Дејноста се проширува со: 110302, 110620, 120311. 
Се брише Амити Зекирја, а се запишува Идризи 

Ферат, како директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 448/ 

98. (4666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 484/98, на регистарска влошка бр. 1-38450-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на име, се-
диште, основач, проширување на дејност и промена 
на лице на Производното трговско и услужно претпри-
јатие „ТУШИ-КОМЕРЦ" д.о.о. ексиорт-импорт ул. 
„М. Рајчевић бр. 13, Тетово. 

Новата промена на име и седиште на претпријатие-
то гласи: Претпријатие за производство, услуга и про-
мет „ДАЛМАТТДА-ТЕХ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„М. Бафријари" бр. 114, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува: Бислими Аднан, а 
се запишува: Ибраими Алили. 
01269^НОСТа Се п р О Ш и р у в а 0 0 1 0 1 2 6 1 1 ' 0 1 2 6 1 2> 012613, 

Се брише Ибраими Алили, а се запишува Бислими 
Аднан, како директор без ограничување. 
* „Од Основниот -суд- <Мшје1^Скоше. Соег. бр^484/ 

-98. '(4667) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2594/97, на регистарска влошка бр. 1-42375-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и лице овластено за застапува-
ње на Производното трговско и услужно претпријатие 
„ФОРУЌГ* д.о.о. увоз-извоз „А. Здравевски" бр. 1, 
Тетово. 

Се менува називот и седиштето на претпријатието 
и во иднина ќе гласи: Претпријатие за емитување на 
радио програма „ФАТИ" д.о.о. експорт-импорт „К. 
Ристоски-Дрнц" бр. 16, Тетово. 

Од претпријатието истапуваат основачите Насто-
ски Дарко и Јанев Здравевски од Тетово со одлука 
од 1.04.1997 година, а пристапуваат Сејдија Јашар од 
Тетово и Ибиши Идајот од е. Г. Речица, со одлука од 
1.04.1997 год. 

Се брише досегашниот застапник Настоски Дарко, 
директор без огоаничување, а се запишува Сејдија Ја-
шар, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2594/97. (4668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 720/98, на регистарска влошка бр. 1-17458-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешниот промет на Угостителското 
трговско претпријатие „АТЈ1АНТА-КОМЕРЦ" увоз-
извоз ц.о. ул. „Питу Гули" бр. 2, Кавадарци. 

Дејности: 013121, 01322, 110309, 110909. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 720/ 

98. (4669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 492/98, на регистарска влошка бр. 1-44927-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач на Производното трговско ус-
лужно претпријатие „М и Б" експорт-импорт д.о.о. 
ул. „Пелагонија" бр. 3, Кавадарци, во иднина ќе гла-
си: Производно трговско услужно претпријатие 
„ДИОЈ1-М" експорт-импорт д.о.о. ул. „Пере Тошев" 
бр. 28, Кавадарци. 

На 2.02.1998 год. во претпријатието пристапил На-
стов Димче, а на истиот ден истапил Колев Звонко. 

Се брише Колев Звонко, директор, а се запишува 
Настов Димче, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 492/ 
98. (4670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 485/98, на регистарска влошка бр. 1-60234-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, фирма, седиште и лице овластено за застапу-
вање на Трговското претпријатие на големо и мало и 
угостителство „ЕКС-ПЕЦО-ХАВАИ" п.о. ул. „Гоце 
Делчев" бр. 16, Неготино. 

Досегашниот назив на Трговското претпријатие на 
големо и мало во приватна сопственост „МИТКОВ" 
п.о. се менува и во иднина ќе гласи: Трговско прет-
пријатие на големо и мало и угостителство „ЕКС-ПЕ-
ЦО-ХАВАИ" п.о. 

Седиштето на претпријатието се преместува од ул. 
,Диме Мирчев" бр. 15, на ул. „Гоце Делчев" бр. 16, 
Неготино. 

Од претпријатието истапува основачот Ристо Мит-
ков, а пристапува новиот основач Петар Јанев. Осно-
вачкиот влог во вкупен износ од 3.050,00 ден. од кои 
парични средства 50,00 ден. и основни средства 
3.000,00 ден. се одстапува без надомест на новиот 
основач и се смета како основачки влог. 

Се брише Ристо Митков, директор без ограничува-
ње во внатрешното и надворешното трговско работе-
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ње, а се запишува Петар Јанев, директор без ограни-
чување во внатрешното и надворешното трговско ра-
ботење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 485/ 
98. (4671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 778/98, на регистарска влошка бр. 1-45849-0-
0-0, запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност во внатрешен и надворешен трговски промет 
Претпријатието за услуги, градежништво и трговија 
„ДАНИЛ" увоз-извоз ул.„Владимир Комаров^ бр ЛО/ 
24 Скопје. 

Дејности: 110405, 110500, 100310, 100320, 100101, 
090140, 090121, 080129, 080190, 060502, 060503, 060602, 
012201, меѓународна шпедиција и меѓународен превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 778/ 
98. (4652) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 479/98, на регистарска влошка бр. 1-44493-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и. директор на Преттшијатието за производ-
ство и трговија „МАКОДЕНТ" увоз-извоз д.о.о. 
ул.„Манчу Матак" бр.З Скопје, 

Од претпријатието истапува Петре Фидановски, а 
пристапува Јованка Фидановска. 

Се брише Петре Фидановски,, а се запишува Јован-
ка Фиданоцска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 479/ 
98. (4653) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 514/98, на регистарска влошка бр. 1-59075-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на дирек-
тор на Претпријатието за трговија и производство 
„МАГ - КОМПАНИ", увоз-извоз е. Волково ул.„25" 
бр.5 Скопје. 

Се брише Груновска Марија, а се запишува Грбов-
ски Среќко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 514/ 
98. (4654) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 661/98, на регистарска влошка бр. 1-52063-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето во 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
транспорт и шпедиција експорт импорт „ФРАГЕТ" 
д.о.о. ул.„147" бр.З Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: ПП „ИМИЏ" 
д.о.о. Битола, а истапува: Бедри Ајдани од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 661/ 
98. > (4655) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 754/98, на регистарска влошка бр. 1-19823-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, седиште и промена на основач и лице на Претпри-
јаитето за трговија на големо и мало „СЛОБОДА 
ПРОМЕТ" увоз-извоз д.о.о. ул.„Вуковарска" бр.117 
Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште гласи: Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „ЏУДИ 
КОМЕРЦ" увоз-извоз ул.„Иса Еминова" бр.26 Крато-
во. 

Кон претпријаитето пристапува: Михаилов Игор. 
Се брише Костовски Слободан, а се запишува Ми-

хаилов Игор како директор со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 754/ 
98. (4656) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 462/98, на регистарска влошка бр. 3-
02001708-000-05, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на националното биро за осигурување 
п.о. д.о.о. ул.,,11 Октомври" бр.25 Скопје. 

Усогласување на подносителот со одредбите од За-
конот за осигурување и неговиот упис во трговскиот 
регистар. 

Национално биро за осигурување ул.,,11 Октом-
ври" бр.25 Скопје. 

Во меѓународните односи името на Бирото гласи: 
1. На англиски 
2. На француски 
3. На германски 

Акционерско друштво за осигурување и реосигуру-
вање „МАКЕДОНИЈА 2" Скопје. 

Акционерско друштво за осигурување „ВАРДАР" 
Скопје. 

Дејности: 110201 - осигурување - вршење на рабо-
ти во меѓународни спогодби за осигурување на авто -
одговорност, претставување на меѓународни и дома-
шни организации за осигурување и друго. 

Осигурување - обавување на работи предвидени со 
меѓународни спогодби за осигурување од авто - одго-
ворност, претставување на меѓународни организации 
за осигурување и друго. 

Неограничени овластувања. Полна одговорност. 
Снежана Османли - директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 462/ 

98. (4657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 728/98, на регистарска влошка бр. 1-55693-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и лице на Претор Јдатието за туризам, промет и услуги 
„РОТ ТУРС4 д.о.о. увоз-извоз Скопје, е. Стајковци. 

На 12.02.1998 год. во претпријатието пристапил 
Момчило Арсовски, а на истиот ден истапил Ласте Ар-
совски. 

Се брише: Ласте Арсовски, директор, а се запишува 
Момчило Арсовски - директор. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Срег. 728/98. 
(5030) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 831/98, на регистарска влошка бр. 1-45918-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, назив, седиште, директор на Претпријатието за 
производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
„ТИМУР" д.о.о. експорт-импорт, е. Врпачиште - Го-
стивар. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за производство, трговија, транспорт, градеж-
ништво, туризам и услуги „ФАЈО КОМПАНИ" д.о.о. 
експорт-импорт е. Топлица, општина Врапчиште. 

На ден 18.02.1998 год. од претпријатието истапил: 
Хамзи Кани, а на истиот ден пристапиле: Ајети Сафет, 
Ајети Хамит, Ајети Реџеп и Ајети Фаик. 

Дејноста во претпријатието се проширува со: 
011010, 011099, 011312, 011390, 011710, 011721, 011722, 
011729, 011730, 011742, 011743, 011749, 011891, 011832, 
011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 012910, 013042, 
013072, 013073, 050201, 050209, 060301, 060503, 060602, 
070114, 080129, 080190, 090123, 090133, 090160, 110303, 
110401, 110402, 110403, 110404, меѓународен транспорт 
на стоки - меѓународен превоз на патници. 

Се брише: Хамзи Кани, директор без огранчување, 
а се запишува Ајети Сафет, директор без ограничу-
вање. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 831/98. 

(5031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7282/98, на регистарска влошка бр. 1-46303-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за производство и трговца 
„САРА КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. 
„Цветан Димов" бр. 40/3-12. 

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 
013021 - производство на леб, печиво, бурек, крофни, 
пити и слични пекарски производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 7282/98. 
(5032) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 719/98, на регистарска влошка бр. 1-66497-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „НЕНО - КОМЕРЦ 96" увоз-извоз д.о.о. 
Скопје, Бул. „АСНОМ" бр, 48/2-3. 

На ден 12.02.1998 год. од претпријатието истапил: 
Зејна Герлек, а на истиот ден пристапил: Неџат Ѓер-
лек. 

Да се брише: Зејна Ѓерлек, директор без ограничу-
вање. 

Да се запише: Неџат Ѓерлек, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 719/98. 
(5033) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6680/98, на регистарска влошка бр. 1-68939-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производно трговско претпријатието на го-
лемо и мало, увоз-извоз „ЕМИНЕНТ" п.о. од Скопје, 
ул. ТЦ - Карпош - 3 - Секција - 5, локал 2 прим. 

Се брише Борис Аџи Крстев се запишува Аксиња 
Аџи - Крстева, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 6680/98. 
(5034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 599/98, на регистарска влошка бр. 1-64595-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар прецизирање^ на 
седиште, промена на основач на Транспортно-трговско 
претпријатие „БЛИД - ТРАНС" д.о.о. увоз-извоз Ти-
тов Велес, ул. „8-ма Велешка бригада" бр. 24. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 599/98. 
(5035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 592/98, на регистарска влошка бр. 1-30437-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување, промена на основач на Прет-
пријатието за трговца на големо и мало „ИНОТРГ -
ЗОКИ" експорт-импорт ц.о. Скопје, бул. „Јане Сан-
дански" бр. 108/3710. 

Во горенаведената фирма на ден 05.02.1998 год. од 
претпријатието истапил: Зоран Јовановски, а на истиот 
ден пристапил: Марко Коневски. 

Се разрешува: Зоран Јовановски, директор без 
ограничување. 

Се именува: Марко Коневски, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 592/98. 
(5036) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 494/98, на регистарска влошка бр. 1-45149-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„НИКИ - КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, Скопје, 
Бул. „Јане Сандански" бр. 7/локал 3. 
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Се брише Благица Блажовска, директор, а се запи-
шува Вера Богдановска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 494/98. 
(5037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 464/98, на регистарска влошка бр. 6-02001659-
000-06, го Јетиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Авто такси „ТИКВЕШКА БЕЛ МЕРЦЕДЕС", тп 
Стефанов Трајко Лазо ул. „Јани Лукровски" бр. 2-5/34 
Скопје. 

Авто такси „ТИКВЕШИ! БЕЛ МЕРЦЕДЕС", тп 
Стефанов Трајко Лазо основан со акт од 23.02.1998. 
Трговец поединец е физичкото лице Стефанов Лазо од 
Скопје. 

Седиште на трговецот поединец е во Скопје на ул. 
„Јани Лукровски" бр. 2-5/34-Скопје. 

Основна дејност: 060602 - Превоз на патници со 
такси автомобили. 

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот свој имот. 

Управител, Стефанов Лазо, со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 464/ 
98. (5086) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 293/98, на регистарска влошка бр. 6-02001636, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на трго-
вец поединец. 

Трговија на мало со прехранбени производи „ЗАР-
КИ" ТП АСТРИТ Ферит СУЛЕЈМАНИ ул. „Јордан 
Зафировски" бр. А/1 Дебар. 

Основач е Астрит Сулејмани од Дебар, ул. „8 Март" 
б.б. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 
070121, 070122. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
скиге свои одговара со целиот свој личен имот. 

Овластено лице за застапување - Астрит Сулејмани, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 293/ 
98. (5087) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 296/98, на регистарска влошка бр. 6-02001730-
000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Беџети Азем Мерџиване „ФАТОН КОМПАНИ" 
ТП туристичка агенција ул. „Горна Чаршија" бр. 43 
Тетово. 

Трговецот поединец е основано од страна на едно 
лице Беџети Азем Мерџиване од Тетово со стан на ул: 
„115" бр. 4. 

Основачот на Трговецот поединец е и управител со 
неограничени овластувања. 

Дејност на трговец поединец е 080201 - туристички 
агенции. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица Трговецот поединец одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 296/ 
98. (5088) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 321/98, на регистарска влошка бр. 6-02001639-
000-09, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
единец. 
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Кафана „РЕСИДЕНЦЕ" тп Насер Иљаз Емурлаи 
ул. „Илинденска" ГТЦ-лок. бр. 11 Тетово. 

Основач е Насер Иљаз Емурлаи од е. Слатина-Те-
тово. 

Дејност: 080190 - други угостителски услуги-кафана. 

Управител на тп се одредува лицето Насер Иљаз 
Емурлаи од е. Слатина-Тетово. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските на тп во правниот промет со трети лица превзе-
мени во текот на работењето одговара тп Насер Иљаз 
Емурлаи лично со целиот сој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 321/ 
98. (5089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 286/98, на регистарска влошка бр. 6-02001650-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Трговец поединец „ДУЛИ КОМЕРЦ" тп колонијал 
Бајрам Абдуле Ајрули е. Долна Лешница општина Же-
лино. 

Дејност: 070114 трговца на мало со разни животни 
продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни 
потреби. 

Во правниот промет со трети лица трговец поединец 
истапува во свое име и за своја сметка а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување на ТП во правниот 
промет е Бајрам Ајрули, управител вез ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 286/ 
98. (5090) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 205/98, на регистарска влошка бр. 6-02001556-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Трговец поединец - продавница за теписи „ЗЛАТЕН 
ЦВЕТ" Јасминка Славе Столевска, Т.П. Тетово ул. 
„Никола Тесла" бр. 4. 

Основање на Трговски поединец: Јасминка Славе 
Столевска. Дејност се основа со 070127 - Трговија на 
мало со бои, лакови, хемикалии« и тапети. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара лично со целокуп-
ниот свој имот. 

Јасмина Столевска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 205/ 

98. (5091) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 359/98, на регистарска влошка бр. 1-02001652-
000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на 
трговец поединец. 

Јавно трговско друштво за трговца, услуги и произ-
водство „Кис" Слободан Стамков и др. јтд Валандово 
увоз-извоз, ул. „Лазар Колишевски" бр. 31 Валандово. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070230, 070250, 070260, 110309, 
060502, 070310, 070320. 

Јавното трговско друштво во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, без 
ограничување. 

За обврските на друштвото содружниците одгова-
раат лично, неограничено и солидарно со целиот свој 
имот. Слободан Стамков - управител, во домашниот и 
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надворешно трговскиот промет го претставува и заста-
пува друштвото без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 359/ 
98. (5092) 

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 545/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-17889-Битола, го за-
пиша во судскиот регустар проширувањето на претпри-
јатието во мешовита сопственост. 

Претпријатие за трговца со мешовити стоку 
„МОНА-ВИКИ" доо - Битола ул. „Партизанска" бр 
27/6 - Битола. 

Проширување на дејност на претпријатието за трго-
вија со мешовита стоки „МОНА ВИКИ" доо Битола 
уште со дејностите како во образец 3. 090209, 080121, 
080190, 090131, 090171, 012623, 013021. 

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 545/98. (5116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 490/97, на регистарска влошка бр. 1-3140-0-0-
U, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Претпријатието за општествена сопственост за шумар-
ство „КОЖУВ" ц.о. Гевгелија. 

Се брише Ристов Стојан в.д. директор без ограничу-
вање, а да се запише Ристов Стојан директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 490/ 
97. (5063) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 350/98, на регистарска влошка бр. 1-31226-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 

, основач, проширување на дејност на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ЕПАФ - УНИТЕХНИ-
КА" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Вељко Влаховић" бр. 20/49 
Скопје. 

На 28.01.1998 год. од претпријатието истапила Би-
љана Поповска. 

Проширување на дејноста со: 012614,012621,012622. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 350/ 
98. (5064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7087/98, на регистарска влошка бр. 1-50040-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и директор на Претпријатието за производство, 
преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки 
и услуги „Малбин" ц.о. експорт-импорт Кратово, ул. 
„25-ти Мај" бр. 11. 

Кон претпријатието пристапува Натка Димитрова, а 
истапува Никола Димитров. 

Се брише Марјан Димитров, се запишува Натка Ди-
митрова, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7087/ 
98. (5065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1015/%, на регистарска влошка бр. 1-63344-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство и трговија „М. Ц. 
Н. ЕЛЕКТРО" увоз-извоз д.о.о. ул. „Мечкин Камен" 
бр. 30 Скопје. 

Се брише Цане Цацаноски, а се запишува во внатре-
шен и надворешен промет Горица Баталовска, дирек-
тор. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Срег. бр. 1015/ 
96. (5066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 535/98, на регистарска влошка бр. 1-11625-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-

вач, фирма и седиште, дејност и лице овластено за 
застапување на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија на големо и мало и производство „ПО-
ЦЕВ", д.о.о. Гевгелија, ул. „ Л е н а Ѓорева" бр. 3. 

Основач: Поцев Атанас од Гевгелија, ул. „Лена Ѓо-
рева" бр. 3. 

Дејноста се проширува со: 020140, а истапува Тодора 
Срнакова од Гевгелија. 

Се брише досегашниот застапник Тодора Срнакова 
- директор без ограничување, а се запишува Атанас 
Поцев - директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 535/ 
98. (5067) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 803/98, на регистарска влошка бр. 1-69305-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претор^атието за производство, рехабилита-
ција и вработување на инвалиди „ГТ" д.о.о. експорт-
импорт, ул. „Бутелска" бр. 19 Скопје. 

Се брише Назмија Рамаданова^, се запишува 
Хамди Рамадани како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 803/ 
9,8. (5068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 338/98, на регистарска влошка бр. 6-02001544-
000-06, го запиша во трговскиот регистар Трговец-по-
единец авто-такси „АЛТА" ТП Алајдин Сали Рамадан, 
ул. „Крсте Асенов" бр. 7/3V9, Скопје. 

Тршвец-поединец авто-такси „АЛТА" ТП Алајдин 
Сали Рамадан, ул. „Крсте Асенов" 7/3-9, Скопје. 

Основач: Алајдин Рамадан од Скопје. 
Дејности: ($60602, 060501, 060502, 060503, 060601. 
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 целокупниот свој 
имот. 

Ал ајдин Рамадан управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 338/ 

98. (5069) 

Основниот суд Скопје I ^ Скопје, со решението 
Трег. бр. 2821/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001626-000-06, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на трговец-поединец (ТП), Превозник „РУС-
ЈАЦИ - ТРАНС" ТП Гоце Велимир Настески, ул. 
„Драчевска" бр. 153, Скопје. 

Дејности: 060502 - превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај. 

Управител Гоце Настески од Скопје, ул. „Драчев-
ска" бр. 153. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2821/ 
98. , (5070) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
581/98, на регистарска влошка бр. 1-14917, го запиша во 
судскиот репи Lap зголемувањето на основачки влог на 
Приватното трговско претпријатие „МЕТАЛУРГИМ-
ПЕКС" - Битола, п.о. ул. „Едвард Кардељ" бр. 7/28 -
Битола, го зголемува основачкиот влог уште со 
93.000,00 ден. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. 581/98. (5118) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
531/98, на регистарска влошка бр. 1-8031-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на основач и 
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овластено лице на Приватното претпријатие за трго-
вија на големо и мало „Д Т СИД ЕК", увоз-извоз Би-
тола, со п.о. ул. „7-ми јули" бр. 62 - Битола. 

Од претпријатието истапува Драги Таневски, и му 
престанува овластувањето за застапување и во надво-
решно-трговскиот промет и се бриши од судскиот реги-
стар. 

Во претпријатието пристапува Таневска Ирина и ќе 
го застапува претпријатието и во надворешно-тргов-
скиот промет - директор во приватното претпријатие 
за трговија на големо и мало „Д Т СИЈ1ЕК" увоз-извоз 
- Битола со п.о. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. 531/98. (5120) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
404/98, на регистарска влошка бр. 1-12526, ја запиша во 
СУДСКИОТ регистар промената на основач и директор на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија'на 
големо и мало „СНЕК - ВИ", комерц увоз-извоз Би-
тола, п.о. Битола, Партизанска 63/28. 

Промена на основач и лице овластено за застапу-
вање на Претпријатие за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало „СНЕК - ВИ" комерц увоз-извоз 
Битола, п.о. 

Од претпријатитето истапува основачот Паликари 
Снежана и престанува овластувањето за застапување и 
во надворешно-трговското работење и се брише од суд-
скиот регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Елена б а -
левска, и ќе го застапува претпр1датието и во надво-
решно-тргрвското работење како директор. 

Оп Основниот суд во Битола, Срег. 404/98. (5121) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
16/98, на регистарска влошка бр. 000826, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице за за-
стапување на Производственото друштво „ДОН - ПА", 
Донакис Пантелис - Битола, дооел Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 51. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање така да за управител на друштвото наместо Анто-
није Ристевски од Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 51, за 
управител со негораничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности се именува Донакис Пантелис од 
Грција. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. 16/98. (5122) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
569/98, на регистарска влошка бр. 1-14935 - Битола, ја 
запиша во судскиот регистар промената на основач и 
директор на Приватното претпријатие за трговија, уго-
стителство и услуги „МАРКАМ" увоз-извоз Битола, 
п.о. ул. „Димче Лахчански" бр. 72-II/7 - Битола. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач 
Лазар Котевски од Битола од 28.02.1998 година, а при-
стапува нов основач Георгија Ниневска од Битола од 
28.02:1998 година. 

Се брише Лазар Котевски, директор со неограни-
чени овластувања, а се запишува Георгија Ниневска, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. 569/98. (5123) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
519/98, на регистарска влошка бр. 1-1891 - Битола, ја 
запиша во судскиот регистар промената на Приватното 
претпријатие за рехабилитација, оспособување и врабо-
тување на инвалидизирани лица „ПЕЧАТНИЦА Б.Д." 
- Битола со п.о. Битола, ул. „Пожаревачка" бр. 46. 

Приватното претпријатие за печатарски услуги и 
трговија на големо и мало „Б.Д." извоз-увоз Битола, со 
цо. се пре регистрира во претпријатие за рехабилита-

ција, оспособување и вработување на инвалидизирани 
лица. 

Драган Трајковски - директор со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Благоја Стојановски - директор со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Дејности: 0130223, 011949, 011941, 012410, 012421, 
012429, 013400, 050100, 050301, 050302, 050201, 060201, 
060501, 060502, 060601, 070121, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090122, 090193, 090129, 090133, 090139, 
110302, 110309, 110402, 110909, 090150, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 017219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
ото: иI, 070250, 070360, 070310, 070320 

Од Основниот суд во Битола, Срег. 519/98. (5124) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
17/98, на регистарска влошка бр. 000900, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-
ница на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„КАРЕВСКИ БОГОЈА" увоз-извоз - Битола, ДООЕЛ 
Битола, ул. „Васил Брклевски" бр. 6. 

Зголемувањето на основачкиот влог во средства по 
спецификација на износ од 86.129,00 дм. односно 
2.713.063,50 ден. во предмети по приложен извештај. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. 17/98. (5126) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
465/98, на регистарска влошка бр. 2-368, ја запиша во 
судскиот регистар промената на освновач на Земјодел-
ската задруга „РОЈ1ИТ" - Битола, ул. „Христо Ботев" 
бр. 25 - Битола. 

Промена на основач на земјоделска задруга1 „РО-
Ј1ИТ" Битола, п.о. 

Се брише од судскиот регистер основачот Д О р за 
производство, услуги и трговија на големо и мало „РО-
ДОТ - ЕКСПОРТ" - Битола, п.о. 

Во задругата пристапува лицето Емил Карапец; 
Од Основниот суд во Битола, Срег. 465/98. (5127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 139/98, на регистарска влошка бр. 1-59408-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач, директор, назив и проширување на дејноста во 
Трговското, услужно и производно претпријатие „ХЕ-
JIO" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Трст" бр. 41, Кума-
ново. 

Горенаведената фирма со промена на седиште и на-
зив во иднина ќе гласи: Претпријатие за прозводство, 
услуги, трговија со транспорт и шпедиција, угостител-
ство и туризам „АЗЗ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-им-
порт, ул. „Трст" бр. 41, Куманово. 

На ден 25.12.1997 година од претпријатието истапил 
Мирвет Бајрами, а на истиот ден пристапил Заим Бај-
рами. 

Дејности: 011832, 011949, 012202, 012310, 012410, 
012611, 012699, 013021, 013030, 013121, 020110, 020121, 
110109, 110903, 020140, 020201, 020202, 060503, 060602, 
110302, 110301, 100391, 100310, 110404, 110905, 100905, 
100351, 110201, 090150, 090121, 013400, 013500, меѓуна-
роден превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓу-
народни агенциски работи, продажба на стоки во кон-
сигнациони складови. 

Се брише Мирвет Бајрами, директор без ограничу-
вање, а се запишува Заим Бајрами, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје', Среѓ. бр1'139/ 
98. (4927) 
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Основниот суд Скопје I --Скопје, со решението 
Срег. бр. 138/98, на регистарска влошка бр. 1-17511-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
на Претпријатието за туризам и атрговија „АНТАЛИ-
ЈАТУРС" ц.о. увоз извоз, ул. „Гоце Делчев" бр. 13, 
Куманово. 

Се брише Џеват Муртезан«, а се запишува Елмаз 
Муртезан«, како директор со нео1раничено овласту-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 138/ 
98. (4930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 275/98, на регистарска влошка бр. 1-51-368-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство, услуга и 
трговца „МС ЕКОНОМИКС" д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Октомвриска Револуција" бр. 5-3/16, Куманово. 

Се брише Стокиќ Ана, а се запишува Стевановог 
Снежана, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 275/ 
98. (4931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4922/97, на регистарска влошка бр. 1-53326-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач на Претпријатието за промет и 
услуга „ОКИ-КОМ" ц.о. увоз извоз, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 37/32, Куманово. 

Досегашниот назив и седиште на Претпријатието за 
промет и услуга „ОКИ-КОМ" ц.о. увоз извоз, ул. 
„Маршал Тето" бр. 37/32, Куманово во иднина се ме-
нува и ќе гласи: Претпрцатие за промет и услуга „РО-
КИ-КОМ" ц.о. увоз извоз е. Умин Дол, Куманово. 

На ден 12.08.1997 година пристапила Додевска Ви-
олета, а на истиот ден ^стапил Гајда Роберт. 

Се брише Гордана Трајковска, директор, а се запи-
шува Виолета Додевска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4922/ 
97. ^ (4933) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2024/97, на регистарска влошка бр. 1-42155-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето на Претпријатието за производство, трговија и 
услуга на големо и мало „НЕЦ" п.о. извоз увоз, ул. 
„Титова Митровичке бр. 16, Куманово. 

Се брише Гордана Цветановска, а се запишува Ни-
кола Цветановски, како директор со целосни овласту-
вања без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2024/ 
97. (4934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 570/98, на регистарска влошка бр. 1-55525-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство, трговија, угостителство и туризам „АРАЈ-КОМ-
ПАНИ" ц.о. експорт импорт, е. Черкези, Куманово. 

Истапува основачот Насер Алили, а пристапуваат 
Сулемани Арсим и Сулемани Ајрула. 

Се брише Насер Алили, а се запишува Сулемани 
Арсим. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 570/ 
98. (4936) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 569/98, на регистарска влошка бр. 1-35421-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на нази-
вот, седиштето, основач, дејност и директор на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуга „ИЛИ-
РИЈА-АГ" д.о.о. увоз извоз е. Ваксинце, Липково. 

Истапува основачот Поповиќ Воислав, а пристапу-
ваат Џемаил Садули и Мемет Садули. 

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011313, 
012421, 012429, 013500, 013904, 013909. 

Се брише Поповиќ Воислав, а се запишува Мемет 
Садули. , 

Од Основниот суд Скопје 1 ј- Скопје, Срег. бр. 569/ 
98. (4937) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
385/98, на регистарска влошка бр. 1-1144, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице за за-
стапување на Приватно претпријатие „БРАЈАН" за 
производство, инженеринг, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз и услуги со по, ул. „I-ва", бр.25, Битола. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Роберт Брајанов-
ски и се брише од судскиот регистар. Лице овластено за 
застапување на претпријатието и во надворешно тргов-
ското работење е Валентина Гроздановска. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 385/98. (5128) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
642/98, на регистарска влошка бр. 1-19092, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатие за инженеринг и комерцијални работи 
„ТИМЕКС" доо Охрид, ул. Славеј Планина бр. 48. 

Овластено лице за застапување на претпријатието 
во внатрешно и надворешно работење е Цанка Матли-
ева од Охрид. 

На лицето Богоја Блажев му престанува овластува-
њето како лице овластено за застапување и се брише од 
судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 642/98. (5129) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
446/98, на регистарска влошка бр. 1-16271, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма, седиштето, ос-
новачот, лицето овластено за застапување и проширу-
вање на дејностите на претпријатието за трговија, мар-
кетинг и услуги „АСТРОИДА" Охрид, п.о., ул. „Маке-
донски просветители" бр. 27, Охрид. 

Новата фирма гласи: Претпријатие за трговија, мар-
кетинг и услуги „АСТРОИДА" Охрид Јп: о. 

Од претпријатието истапува основачот Сефидано-
ски Рамадан, а пристапува нов оснсШач Грунчески 
Наум. Се менува лицето овластено за Истапување Се-
фединоски Саит и му престануваат овластувањата и во 
надворешно трговското работење и се брише од суд-
скиот регистар. Ново лице за застапување и во надво-
решно трговското работење е лицето Грунчески Наум. 

Претпријатието го проширува своето работење и со 
дејностите: 060503, 060601, 080119, 080201, 012X20, 
013904, 013909, 110302, 110303, 110611, 110620, 110902. 
110903,110905,110909, 120311 и 120312. 

Од Основниот суд во; Битола, Срег. бр. 446/98. (5130) 

Основниот руд во Битола, ср решението Срег. бр. 
499/98, на регистарска влошка бр. 1-18732 го запиша 
проширување на дејностите на Производно, трговско и 
услужно претпријатие „СТОЖАК-КОМПАНИ" п.о. 
ул. Мирче Ацев бр. 12. Охрид. 

Дејности: 060301, 060302, 060501, 060502, 060503 
060601, 060602,110303, 110620,110902. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 499/98. (5132) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
447/98, на регистарска влошка бр. 1-10716, ја запиша во 
судскиот; регистар промената на лицето овластио за 
застапување на Производно, трговско и услужно прет-
пријатие „АТПГТ-БОШКО", п.о., ул. „130" бр. 4, 
Охрид. 
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Се менува лицето овластено за застапување на прет-
пријатието: Филчоски Божин и му престануваат сите 
овластувања и во надворешно трговското работење и 
истиот се брише од судскиот регистар. 

Ново лице овластено за застапување на претприја-
тието и во надворешно трговското работење е лицето: 
Филчоски Горан од Охрид. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 447/98. (5133) 

Основниот суд во Битола, сб решението Срег. бр. 
529/98, на регистарска влошка бр. 1-1704, ја запиша 
промената на овластено лице на Претпријатие за про-
изводство, услуги и промет „ИЛИНА" увоз-извоз со 
п.о., ул. „Булевар Туристичка" бр.11, Охрид. 

Во претпријатието на лицето Димитрија Ефтимов-
ски му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење и се брише од суд-
скиот регистар. 

Љиљана Ефтимовска ќе го застапува претпријати-
ето и во надворешно трговското работење како дирек-
тор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 529/98. (5134) 

Основниот, суд во Битола, со решението Срег. бр. 
524/98, на регистарска влошка бр. 1-6570 ја запиша про-
мената на основач, директор и проширување на дејно-
ста на Производствено трговско, услужно претпријатие 
„ОРКАДЕС" - Охрид со п.о., ул. „Питу Гули" бр. 37. 

Од претпријатието истапува лицето Рибароски 
Жарко, му престанува овластувањето за застапување и 
во надворешнотрговското работење и се брише од суд-
скиот регистар. 

Во претпријатието пристапуваат лицата Рибароски 
Горги и Ацо Шекероски. 

Лице овластено за застапување и во надворешнотр-
говското работење е Шекероски Ацо - директор. 

Проширување на дејноста уште со: 050100, 050209, 
050301, 050302, И0909, 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 524/98. (5136) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
587/98, на регистарска влошка бр. 1-6085 го запиша 
проширувањето на дејноста на Приватно трговско 
претпријатие „Р.И.М" МЕРКО е. Радолишта Струга, 
п.о. 

Дејности: 070112, 070114, 070124, 070128, 050100, 
050202, 050209, 050301, 050302, 080201, 080202. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 587/98. (5137) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 458/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-13390-Битола, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на фирма на 
Приватно претпријатие „20-ТИ МАЈ" за производство, 
трговца на големо и мало, транспорт, експорт-импорт 
и услуги Ресен со п.о., ул. „Ленинова" бр. 32 Ресен. 

Промена на фирмата на Приватното претпријатие 
„ПАТРА КОМПАНИ" за производство, трговија на 
големо и мало, транспорт, експорт-импорт и услуги 
Ресен со п.о. 

Новата фирма гласи: Приватно претпријатие „20-
ТИ МАЈ" за производство, трговија на големо и мало, 
транспорт, експорт-импорт и услуги Ресен со п.о. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 458/98. (5148) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 128/ 
98, на регистарска влошка бр. 001035, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на 
мало, Горан Ратко Бобаноски, „ГОГО-98" ул. „Иван 
Трпески" бр. 51 т.п. Кичево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 0701129. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за превземените обврски одго-
вара со целиот свој имот и лично. 

Овластен потписник Горан Бобаноски - без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 128/98. (5154) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 523/ 
98, на регистарска влошка бр. 2-659, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на задруга Производно 
трговско услужна задруга „АГРОПОРЕЧЕ" увоз-извоз 
е. Модриште-Македонски Брод п.о. 

Основачи: Љубомир Јанески од Скопје, Борка Тра-
јаноска од Македонски Брод и Бранкица Јанеска ос 
Македонски Брод. 

Димови: 011320, 011?90, 011949, 012001, 012111, 
012142, 012310, 012321, 012322, 012323, 012614, 013010, 
013021, 013022, 013041, 013042, 013071, 0Ј3072, 013099, 
пржење на кафе, 013113,013121,013200,013904,020110, 
020121, 020131, 020140, откуп на сирова кожа, волна, 
сточарски и земјоделски производи, јајца, јагниња, 
стока, живина, печурки, шемски плодови, стара хар-
тија, лековити билки, дрво, семе и саден материјал, 
производство и преработка на мед, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 
090132, 090140, 090171, 090172, 090201, 090209, 110109, 
110309,110903,110905,110909, 070310, 070320. 

Задругата во правниот промет спрема трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка и има полни 
овластувања. 

Задругата за своите обврски во правниот промет 
одговара со целиот свој имот со кој засполага и има 
полна одговорност. 

За обврските на задругата што не можат да се нами-
рат од средствата на задругата одговараат задругарите. 

Лице овластено за застапување: Љубомир Јанески -
директор со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 523/98. (5155) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 130/ 
98, на регистарска влошка бр. 001038, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец-поединец за трговија на 
мало Томе Борис Лазороски „МИТЕ" е. Трап т.п., 
с.Трап-Добрушево. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет одговара 

со целокупниот свој имот.-
Лице овластено за застапување е Лазоровски Томе 

со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од ОсновниотЈсуд во Битола, Трег. бр. 130/98. (5156) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 166/ 
98, на регистарска влошка бр. 001092, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот-поединец за трговија 
Зоки Живко Звездаковски „ЗОКИ" Битола т.п., ул. 
„Крсте Звездаковски" бр. з-б Битола. 

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

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот со Полна Одговор-
ност. f -

Овластен потписник Зоран Звездаковски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 166/98. (5157) 
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Основниот суд во Битола со решението Трет бр. 112/ 
98, на регистарска влошка бр. 001019, го запиша во 
трговскиот регистар Трговсцот-поединец за трговија 
Љубомир Борис Неновски „ЉУЦИ" Битола т.п., ул. 
„Владимир Назор" бр. 50, Битола. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070132. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Овластен потписник Неновски Љубомир. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 112/98. (5158) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 151/ 
98, на регистарска влошка бр. 001077, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот-поединец за трговија на 
мало Душко Коте Велковски „КОТЕ" с. Породин-Би-
стрица. 

Дејности: 070111, 070112,070113, 070114. 
Одговорност: Трговецот поединец во првниот про-

мет одговара со целиот свој имот со полна одговорност 
Душко Коте Велковски, с. Породин-Бистрица. 

Овластен потписник: Душко Коте Велковски с. По-
родин-Бистрица. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 605/98. (5159) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 134/ 
98, на регистарска влошка бр. 001041, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот-поединец за превоз на 
лица со тако! возила Драгица Мито Гаврилова Битола 
т.п., ул. „Новосадска" бр. 52 Битола. 

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

Драгица Гаврилова - овластен потписник. 
Во првниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските, одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 134/98. (5160) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 133/ 
98, на регистарска влошка бр. 001040, го запиша во 
трговскиот регистар Трговецот-поединец за превоз со 
такси автомобил Никола Пеце Стојановски Битола 
т.п., ул. ^Солунска" бр. 190 Битола. 

Дејност: 060602 превоз на патници со такси автомо-
били. 

Трговецот поединец во правниот сообраќај со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со пот-
полни овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целокупниот свој имот. 

Овластен потписник Никола Стојановски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 133/98. (5161) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 152/ 
98, на регистарска влошка бр. 001078, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на друштво со ограни-
чена одговорност Друштво за видео игри, трговија на 
мало и големо, увоз-извоз, производство и сервис Кеди-
оски Зоран Виварта компјутери дооел Битола, ул. „Ед-
ва р Кардељ" бр. 30/55 Битола. 

Основач: Кедиоски Димитар Зоран од Прилеп, „Би-
димаш" бр. 16. 1 

Дејости: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 070310, 070320, 011729, 090132, 120190. 

Овластување на субјектот на уписот во правниот 
помет со трети лица: полни овластувања. 

Одговорност на субјектот на уписот во правниот 
промет со трети лица: одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување Сергеј Петровски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 152/98. (5162) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр..443/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-16817-Битола, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на претпријатие 
за вработување на инвалиди и проширување на дејности 
на Претпријатие за вработување и професионална ре-
хабилитација на инвалиди „МЕГАПЈ1АСТ" увоз-извоз 
Битола п.о., ул. „Превалец" бр. 16 Битола. 

Приватното претпријатие за производство и трго-
вија на големо и мало „МЕГАПЛАСГ" увоз-извоз Би-
тола п.о. се организира во Претпријатие за вработу-
вање и професионална рехабилитација на инвалиди 
„МЕГАПЈ1АСТ" увоз-извоз Битола п.о. со седиште во 
Битола на ул. „Превалец" бр. 16. 

Претпријатието го проширува работењето со след-
ните дејности: 130133, 01112, 01113, 011110, 011313, 
011314, 011315, 011319, 011320, 011413, 011723, 011729, 
011791, 011799, 011941, 011949, 012011, 012002, 012201, 
012202, 012203, 012310, 012321, 01232, 012421, 012429, 
013131, 01322, 012429, 01321, 050100, 050202, 050209, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080210, 080202, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 
080221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 090212, 090123, 090131, 090140, 100340, 
110404, 110302, 110309, 110402, 110403, 110611, 110902, 
110903 110909, 070310, 070320, застапување и посреду-
в а а во прометот со стоки и услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странско лице во Република 
Македонка, меѓународна шпедиција, малограничен 
промет, продажба на стоки од консиганциони скла-
дишта и странски стоки. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 443/98. (5163) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6601/97, на регистарска влошка бр. 1-22303-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, основач и директор на Производно, трговско и 
услужно претпријатие „Алек 96" увоз-извоз - ц.о. Ка-
вадарци, ул. „27-ми Март" бр. 53, е. Глишиќ. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „27-ми Март" 
бр. 53, нас. Глишиќ - Кавадарци. 

Кон претпријатието пристапува Настова Снежана, а 
истапува Влатко Јосифов од Кавадарци. 

Се брише Влатко Јосифов, се запишува Снежана 
Настова како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 6601/97. 
(4917) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2528/97, на регистарска влошка бр. 1-50482-5-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
Подрачна единица Прилеп, ул. „Браќа Ламески" бб. 

Се брише Славе Црцорорски, в.д. директор, се за-
пишпува Славе Крцороски како директор на подрач-
ната единица во Прилеп. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 2528/97. 
(4919) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 64/98, на регистарска влошка бр. 1-1041-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
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на Сточарско^ стопанство „Живко Брановски" увоз-
извоз е. Трница - Гостиварско. 

Се брише Урош Матевски, се запишува Филе Ма-
тевски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 64/98. 
(4920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 766/98, на регистарска влошка бр. 1-45972-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач и проширување на дејност и промена 
на лице на Претпријатието за градежништво, производ-
ство, промет и услуги „ИНВЕСТ - ДОМ" експорт-им-
порт д.о.о. Гостивар, нас. „Млаки" б.б. Гостивар. 

Новата промена на фирма и седиште гласи: Прет-
пријатие за градежништво, производство, промет и 
услуги „ИНВЕСТ - ДОМ", експорт-импорт д.о.о. Го-
стивар, нас. „Млаки" бб., Гостивар. 

Кон претпријатието пристапува: Рајко Максимоски 
и Русе Стефаноски, а истапува: Пеце Митревски, Јо-
ванка Митровска и Игор Митровски. 

Дејноста се проширува со: 012001, 012002, 012111, 
012130,012141, 012142, 050100. 

Да се брише Игор Митровски, а да се запише Рајко 
Максимоски, како директор без ограничување на овла-
стувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 766/98. 
(4922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6390/97, на регистарска влошка бр. 1-25686-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз 
„ДХ" ц.о. ул. »Димитар Влахов" бр. 10, Велес. 

Кон претпријатието пристапува Борис Димов, а 
истапува Виктор Коџабашиев. 

Дејноста се проширува со: 011710, 01172, 011721,к 
011722, 011729, 090139, 090140, 11741, 110403, 110611, 
110902, се брише Виктор Коџабашиев, се запишува Бо-
рис Димов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 6390/97. 
(4923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 807/98, на регистарска влошка бр. 1-34881-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Претпријатието за производство, промет и услуги 
„ФРУКТА" експор-импорт - Неготино, ул. „Вано Та-
шев" бр. 26. 

Се брише: Јованка Ивановска, а се запишува: Ми-
шев Крсте, како директор со неограничено овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 807/98. 
(4924) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 42/98, на регистарска влошка бр. 1-34118-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице и 
проширување на дејност на Претпријатието за надворе-
шен и внатрешен промет на големо и мало, увоз-извоз 
„СИН - ДРАГ" ц.о. „Народна Револуција" 107, Кума-
ново. 

Да се брише: Синиша Здравковић а да се запише: 
Зоран Арсовски, како директор со неограничено овла-
стување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 42/98. 
(4926) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 777/98, на регистарска влошка бр. 1-524-0-0-0, 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
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на Народна и универзитетска библиотека „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" ц.о. бул. „Гоце Делчев" бр. 6 - Скопје. 

Се брише м-р Вера Калајлиевска директор, а се за-
пишува во внатрешен и надворешен промет м-р Вера 
Калајлиевска в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 777/ 
98. (4954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 632/98, на регистарска влошка бр. 1-65492-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, проширување на дејност и промена 
на директор на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „МАКОП 98", д.о.о. извоз-увоз Скопје, 
ул. „Никола Мартиноски" бр. 16 - Скопје. 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за произ-
водство промет и услуги „МАКОП 98" д.о.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Никола Мартиновски" бр. 16 - Скопје. 

Од претпријатието истапува Зоран Каевски, а при-
стапува Драгица Арсовска. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
013500, 013200, 012421, 013041. 

Се брише Зоран Каевски, се запишува Александар 
Арсов, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 632/ 
98. (4957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6634/97, на регистарска влошка бр. 1-11840-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето и 
истапување на основачи, промена на назив и седиште на 
фирмата, промена на директор и проширување на деј-
носта на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ХАКУЉ" д.о.о. експорт-импорт - Скопје, ул. 
„Христифор Жефаровиќ" бр. 6, Скопје. 

Називот на Производно, трговско, услужно прет-
пријатие „БУШ - КОМПАНИЈА" д.о.о. експорт-им-
порт Скопје, се менува и гласи: Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги „ХАКУЉ" д.о.о експорт-им-
порт Скопје. Седиштето на претпријатието се менува 
од ул. „Христифор Жефаровик" бр. 7/5 е. Синѓелиќ на 
ул. „Христифор Жефаровиќ" бр. 6 - Скопје. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
012201, 012202, 012203, 012310, 02321, 012322, 012323, 
012324. Во претпријатието пристапува: Реџеп Зејнуни 
од Скопје, од претпријатието истапуваат: 3ендељи Ми-
љани, Кадри Рашит и Мамути Ќазим. Од должноста 
директор и лице овластено за застапување се разре-
шува: Миљаим Зендељи, а се именува: Рецеп Зејнуни. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6634/ 
97. (4960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 43/98, на регистарска влошка бр. 6-02000077-
000-09, го запиша во трговскиот регистар бришењето 
на здравствена ординација на Приватната здравствена 
организација - ординација по општа медицина „Д-р РИ-
СТО МАНАСКОВ" тп Скопје, Ристо Горѓи Манасков, 
ул. „Ѓорче Петров" бр. 12а. 

Престанок бришење на: Приватната здравствена ор-
ганизација - ординација по општа медицина „Д-р РИ-
СТО МАНАСКОВ" т.п. Скопје, Ристо Ѓорѓи Мана-
к о в , ул. „Ѓорче Петров" бр. 12-а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, П. трег. бр. 43/ 
98. (4961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 866/98, на регистарска влошка бр. 1-58729-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач и промена на директор на Претпријатието за 
производство, промет и услуги „ЈУГО-МОТО-ТРЕЈД" 
п.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Антон Попов" бб. 
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Во горенаведената фирма на ден 20.02.1998 приста-
пил: Џино Гвацини. 

Да се брише: Љубе Соколовски, директор со неогра-
ничено овластување, а да се запише Џино Гвацини, 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 866/ 
98. (4963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 843/98, на регистарска влошка бр. 1-55424-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за производство, трговија и 
услуга „МЕ - ВИ - КОМЕРЦ", експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 126-а. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
060103, 090121, 090139. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 843/ 
98. (4964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 612/98, на регистарска влошка бр. 1-49550-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив 
на Трговското претпријатие за промет и услуга „МСМ 
КОМЕРЦ" експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „Јане 
Сандански" бр. 59/1-18. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 612/ 
98. (4965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 948/98, на регистарска влошка бр. 1-55771-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште, основач, промена на директор, проширување 
на дејност на Услужно-трговско претпријатие „ВИ-
ШЕН" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Славејко Арсов" 
бр. 12 - Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за градежништво, трговија и услуга „ДЕЛ -
ПРОЕКТ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Алексо 
Демниевски" бр. 15-10, Скопје. На ден 02.03.1998 иста-
пила Ѓурѓица Дрогришка, а на истиот ден пристапил: 
Тони Темелков. 

Дејноста се проширува со: 050100, 050301, 050302, 
060501, 060502, 110109, 110302, 110304, 110309, 110404, 
110402,110301. 

Се брише Ѓурѓица Дрогришка, директор без ограни-
чување, а се запишува Тони Темелков, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 948/ 
98. (4966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 897/98, на регистарска влошка бр. 1-41026-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
на Претпријатие во приватна сопственост за производ-
ство, промет, услуга и увоз-извоз „ЗАЗИ ГРАД-ИНГ" 
Ц.О. Кавадарци, ул. ЈНА бр. бб. 

Се брише Мешков Камче, директор, а се запишува 
Мешков Панче, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 897/ 
98. (5046) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 869/98, на регистарска влошка бр. 1-52482-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на на-
зив, фирма, основач, проширување на дејност, промена 
на директор на Претпријатие за трговија и услуга „СО-
-ЕМ" експорт-импорт Д.О.О. Скопје ул. „Стив На-
умов" бр 7/16. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-, 
пријатне за трговија и услуги „МАК-МОТОРС ТРЕЈД" 
експорт-импорт Д.О.О. Скопје Бул. „АСНОМ" бр. 12/ 
17. 
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На ден 20.02.1998 истапиле: Емил Османов а на 
истиот ден пристапиле: Гордана Гуџевска, Александар 
Гугевски, Трајковски Љупчо 

Дејноста се проширува со: 110903, 090121. 
Се брише Соња Даневска, директор без ограничу-

вање. 
Се запишува: Александар Гуџевски, директор без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 869/ 

98. (5047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 84/98, на регистарска влошка бр. 1-12060-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на се-
диште и промената на лице на Претпријатие за профе-
m.'Mi ша рехабилитација и вработување на инвалиди 
„ЦЕТИС-СК" ДОО увоз извоз Скопје, ул. Партение 
Зографски бр. 19 Скопје. 

Новата промена на седиште на претпријатието 
гласи: Претпријатие за професионална рехабилитација 
и вработување на инвалиди „ЦЕТИС 9 СК" ДОО увоз 
извоз Скопје, ул. Перо Наков бб. 

Да се брише: Божиновски Лазар а да се запише: 
Александар Ордевски како директор ВД со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 84/98. 
(5048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 895/98, на регистарска влошка бр. 1-3509-0-0-
0, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за комерцијално работење, 
промет на стока на големо и мало, услуги во прометот и 
интелектуални услуга „ИНТЕЛКОМ" Ц.О. експорт-
импорт Скопје, ул. „Алпи" бр. 36, Скопје. 

Во горенаведената фирма дејност се проширува со: 
080201, 080202, 110404, 070260, 080190, 011810, 011820, 
011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012410, 
012429, 050302. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 859/ 
98. (5049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 796/98, на регистарска влошка бр. 1-57481-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на на-
зив, основач на Претпријатие за производство, услуга и 
трговија „КОМПАНИЈА ЧУРЛИНОВСКИ" експорт-
импорт Д.О.О. Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 78/2-2 
Скопје. 

Досегашниот назив на Претпријатие за производ-
ство, услуга и трговија „КОМПАНИЈА ЧУРЛИНОВ-
СКИ" експорт импорт ДОО Скопје. Бул. Јане Сандан-
ски бр. 78/2-2 Скопје во иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство, услуга и трговија 
„ФРУСКО" експорт импорт Д.О.О. Скопје Бул. Јане 
Сандански бр. 78/2-2 Скопје. 

На ден 18.02.1998 год. во претпријатието пристапил 
Гелев Љубен. 

Се брише Чурлиновски Драган, директор, а се запи-
шува Гелев Дарко директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 796/ 
98. (5050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 856/98, на регистарска влошка бр. 1-19369-0 0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
на Претпријатие за производство трговија и услуга 
„МИКС" ДОО експорт импорт Куманово, ул. „Моше 
Пијаде" бр. 236. 

Да се брише: Костовски Сашо а да се запише: Зоран 
Цветановски како директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 856/ 
98. (5051) 
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Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7475/97, на регистарска влошка бр. 1-22531-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за промет на големо и мало „БРАНА-
-МАК" д.о.о експорт импорт Скопје ул. „Иван Коза-
ров" бб локал 57. 

Бришење на претпријатие за промет на големо и 
мало „БРАНА МАК" д.о.о. експорт импорт Скопје ул. 
„Иван Козаров" бб локал 57 поради припојување кон 
Трговско претпријатие „БОДА" експорт импорт д.о.о 
Скопје ул. Коста Новаковиќ бр. 42/4-20 со срег. влошка 
1-45674-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7475/ 
97. ч (5052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 968/98, на регистарска влошка бр. 1-31828-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основачи, проширување на дејност и про-
мена на директор на Претпријатие за производство, 
промет и услуги „АБМ КОМЕРЦ" експорт-импорт 
Д.О.О. Скопје, ул. „Струмјани" бр. 7-а Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за градежништво и трговија „ТАПИКОМ" 
Д.О.О. увоз-извоз Скопје ул. „Георги Димитров" Т.Ц. 
Кисела Вода лок. 6 Скопје. 

На ден 23.02.1998 истапил: Снежана Матовска а на 
истиот ден пристапил: Миле Ветровски. Дејноста се 
проширува со: 011315, 012142, 012310, 012321, 012322, 
012323, 012324, 012421, 012429, 012622, 012623, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 080114, 080190, 
080201, 080202, 090131, 090139, 090140, 090150, 090181, 
090189, 090209, 100352, 110302, 110303, 110401, 110402, 
110403,110404,110903,110905. 

Да се брише: Снежана Матковска, директор без 
ограничување. 

Да се запише: Миле Ветровски, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 968/ 
98. (5053) 

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 
605/98, на регистарска влошка бр. 1-17568, ја запиша во 
судскиот регистар промената на назив, седиште, осно-
вач и лице овластено за застапување на Претпријатие 
за трговија, производство и услуги „МУРТЕЗА-
ТРАНС" увоз-извоз, п.о., е. Лабуништа. 

Новата фирма ќе гласи Претпријатие за трговија, 
производство и услуги „МУРТЕЗА-ТРАНС" увоз-из-
воз п.о. е. Лабуништа 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
од е. Ложани-Струга и новото седиште на претпријати-
ето ќе биде во е. Лабуништа. 

Од претпријатието истапува лицето Разме Профи-
лоски од е. Ложани, му престанува овластувањето за 
застапувањето и во надворешно трговското работење и 
се брише од судскиот регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Демишоски 
Муртеза од е. Лабуништа и ќе го застапува претприја-
тието и во надворешно трговско работење. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 605/98. (5138) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 579/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-9886, ја запиша во 
судскиот регистар промената на фирма, седиште, осно-
вач, директор и проширување на Приватно претприја-
тие за транспорт, производство, услуги, трговија и 
увоз-извоз на стоки „БЕНИ ТРАНС" е. Радолишта-
Струга п.о. 

Новата фирма гласи: Приватно претпријатие за 
трнспорт, производство, услуги, трговија и увоз-извоз 
на стоки „БЕНИ ТРАНС" с.Радолишта-Струга. 

Промена на седиштето од е. Ливада во е. Радо-
лишта-Струга. 

Од претпријатието истапува лицето Зиба Мендере, 
му престанува овластувањето за застапување и во над-
ворешнотрговското работење и се брише од судскиот 
регистар. 

Во претпријатието пристапува лицето Махмуда Ар-
бен и ќе го застапува и во надворешно трговското рабо-
тење како директор. 

Проширува!БС на дејноста на претпријатието уште 
со дејност.!- (И2001, 012002, 050203. у 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 579/98. (5139) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 406/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-16602-Битола, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на седиште, ос-
новач и лице овластено за застапување на Приватно, 
производно, услужно трговско претпријатие „ЛА ПЕР-
ЛА" е. Октиси-Струга со п.о. 

Основач на претпријатието е лицето Лутишоски 
Шабан - директор без ограничувања во рамките на 
запишаните дејности. Му престанува овластувањето 
како основач на Христов Пецо и се брише од судскиот 
регистар. 

Седиштето на Приватното, производно, услужно 
трговско претпријатие „ЛА ПЕРЛА" е во е. Октиси-
Струга, увоз-извоз п.о. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на Христов Пецо и се 
брише од судскиот регистар. 

Директор на претпријатието е Лутишоски Шабан е. 
Октиси. 

Лице овластено иза застапување во надворешно 
трговското работење е Лутишоски Шабан - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 406/98. (5140) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 441/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-10766-Битола, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на фирма на 
Претпријатие за транспорт, трговија и угостителство 
„ГОСТАЈ1" увоз-извоз Прилеп п.о.,ул. „Кеј 1-ви Мај" 
бр. 36. 

Се врши промена на името на претпријатието и ќе 
гласи: Претпр^атие за транспорт, трговија и угости-
телство „СТЕ-КО ТРАНС" увоз-извоз Прилеп п.о., ул. 
„Кеј 1-во Мај" бр. 36. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 441/98. (5141) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 386/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-2875-Битола, ја 'запиша 
во судскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Претпријатие во приватна сопственост 
за финансиски услуги, трговија на големо и мало, над-
ворешен© трговски промет „ФАМ" Прилеп, со п.о., ул. 
„Никола Карев" бр. 15 Прилеп. 

Директор на претпријатието ќе биде Филипоска Ан-
дријана од Прилеп со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности и ќе го застапува прет-
пријатието во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. 

И престануваат овластувањата на Филипоска С в е т -
линка да го застапува претпријатието и се брише од 
судкиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 386/98. (5142) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 304/ 
97, П.Трег. 8/97, на регистарска влошка бр. 1-260, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лице за за-
стапување на АД за производство на енергетски по-
стројки и монтажа „ДИМЧЕ БАЊАРОТ" Прилеп; ул. 
„Крушевско џаде" бб, Прилеп. 
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Му престанува овластувањето за застапување на ли-
цето Неделкоски Благоја - претседател на У.О. - гене-
рален директор и во надворешно трговскиот промет и 
се брише од трговскиот регистар. 

Ј1ице овластено за застапување на АД „ДИМЧЕ БА-
Н> АРОТ" Прилеп - е Мирчески Ванче - претседател на 
У.О. - генерален директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 304/97, 
П.Трег. 8/97. (5143) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 537/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-15238, ја запиша во 
судскиот регистар промената на директор на Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги „95-АЛБЕЈ1" 
увоз-извоз, Прилеп п.о., ул. „Кеј 19-ти Септември" бр. 
1-6 Прилеп. 

За директор и лице овластено за застапување во 
надворешно-трговското работење е назначено лицето 
Васка Белазелкоска. На досегашниот директор Ал-
берто Белазелкоски му престануваат овластувањата и 
се брише од регистарот. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 537/98. (5144) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 591/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-5893, го запиша во 
судскиот регистар именувањето на лице овластено за 
застапување на Претпријатие за производство на пре-
хранбени производи д.о.о. „11 ОКТОМВРИ ЕУРОФО-
ОД" Прилеп, ул. „Војводинска" ББ, Прилеп. 

Лице овластено за застапување и BQ надворешно 
трговското работење е Тодески Миленко - директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 591/98. (5145) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 483/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-201, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Општествено претпријатие конфекција за 
спорт и мода „СОЛИДНОСТ4 Прилеп со п.о., ул. 
„Моша Пијаде" бр. 158 Прилеп. 

Благоја Конески - претседател на Управен одбор со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. Истиот ќе го застапува претпријатието во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Му престануваат овластувањата на Спироски Спиро 
да го претставува и застапува • претпријатието и се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 483/98. (5146) 
Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 568/ 

98, на регистарска влошка бр. 1-12191, ја запиша во 
судскиот регистар промената на основачкиот влог на 
Приватно претпријатие за меѓународен транспорт на 
стоки и патници, трговија на големо и мало, увоз-извоз, 
услуги „ДОЛЕНЦИ ПРЕВОЗ" е. Доленци Демир Хи-
сар п.о. 

Основачкиот влог се зголемува за 200.000,00 денари. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 568/98. (5147) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 61/98, на регистарска влошка бр. 6-02001664-
000-06, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец на Автотакси „ХУЗРИ" Хузри Фејзула 
Ковачи, ул. „Аврам Писевски" бр. 31, Скопје. 

Хзтри Фејзула Ковачи пристапува кон друштвото. 
Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските во правниот про-
мет со трети лица одговара лично со целиот свој имот. 

Хзтри Фејзула Ковачи, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 61/98. 
С5078) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 163/98, на регистарска влошка бр. 3-02001595-
000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, трговија и услуги 
„ТЕХНО ВАР" д.о.о. Јани и Дејан, ул. „HI Македонска 
бригада" бр. 10, Скопје. 

Друштвото е основано со договор склучен на ден 
23.1.1998 година. 

Основачи: Јани Војновски и Дејан Зафиров од 
Скопје. 

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011390, 
011141, 011430, 011710, 011720, 011721, 011724, 011729, 
011730, 011741, 011799, 050301, 050302, 07010, 070111, 
070112, 070113, 070114 , 07012, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 
070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 090110, 09012, 090121, 090122, 090123, 
090124, 090129, 09013, 09014, 09018, 110309, 110402, 
110403, 110611, 110612, 110620, 110901, 110902, 110903, 
110V09, 060501, 060502, 070310, 070320. 

Во правниот промет со трети лица трговското друш-
тво истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Дејан Зафиров, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 163/98. 
(5079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 374/98, на регистарска влошка бр. 6-02001617-
000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец поединец ТП ЈБупчо Ристо Костевски, Такси 
превозник „ТАЈСОН", ул. „Петар Филиповски Гар-
ката, бр. 44, Скопје. 

Основач: Љупчо Ристо Костовски од Скопје. 
Дејности: 060602, 060501, 060502. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара лично со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Љупчо Р. Костевски, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Трег. бр. 374/ 
98. (5080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 105/98, на регистарска влошка бр. 8-02001468-
000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштво за трговија и новинско издавачка дејност 
„АНТИЦА" Виолета, д.о.о.е.л., ул. „Коста Новако-
виќ" бр. 7, Скопје. 

Основач: Виолета Совкаровска од Скопје. 
Дејности: 070128, 070226, 110302, 120311, 120312, 

070320. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Душко Совкаровски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 105/ 

98. (5081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 505/98, на регистарска влошка бр. 6-02001695-
000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговецот поединец Превозник „ДАНИЕЛ" ТП Аце 
Добре Јовановски, е. Шишево, Скопје. 

Дејности: 060502. 
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Управител: Аце Јовановски од Скопје, е. Шишево. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 505/ 
98. (5082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2766/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001387-000-09, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговец поединец на Бифе „ЧАРДАК" Дучков Сте-
ван Благој, ул. „Благој Ѓорев" бр. 1046, Велес. 

Дејности: 080190. 
Трговецот поединец во правниот промет со Трети 

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

Дучков Благој, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2766/ 

97. (5083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 437/98, на регистарска влошка бр. 6-02001644-
000-01, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на трговец поединец на Марија Костадин Тодоровска, 
ТП „БАНЕ" промет на мало со непрехранбени произ-
води, ул. „Благој Ѓорев" бр. 60 (115), Велес. 

Дејности: 070121, 070122, 070129. 
Ј1ице овластено за застапување е Марија Костадин 

То доревска, управител со неограничени овластувања. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 437/ 
98. (5084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 85/98, на регистарска влошка бр. 6-02001467-
000-01, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец Чакалова Трајко Даниела, ТП „ИЛИН-
ДЕН" Колонијал, ул^ „Вера Циривири" бр. 143^ Велес. 

Дејности: 070114. 
Во правниот промет со трети лица трговското прет-

пријатие настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во прометот одговара лично, со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во прометот е Чака-
лова Даниела, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 85/98. 
(5085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7472/97, на регистарска влошка бр. 1-64304-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност и промена на директор на Претпријатието за 
градежништво, трговија и услуги „А.Т. - КОМПАНИ" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Христофер Жафа-
ровиќ" бр. 7/21. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
090201, 080121, 080122, 080129,108190. 

Се брише Хисни Рамадани, се запишува Ариф 
Азиси како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 7472/97. 
(4968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 887/98, на регистарска влошка бр. 1-63115-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач, проширување на дејности на Прет-
пријатието за трговија на големо и мало „ГРОИМ-
ПЕКС" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Крсте Асенов" 
бр. 14-3-/17, Скопје. 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатие за 
трговца на големо и мало „ГРОИМПЕКС" д.о.о. увоз-
извоз Скопје, ул. „Крсте Асенов, бр. 14-3/17, Скопје, во 
иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за новинско-издавачка дејност, трго-
вија и услуги „ДИЗИ" д.о.о. Скопје, ул. „Рузвелтова" 
бр. 44 - Скопје. 

На ден 15.02.1998 год. пристапила Зоран Инадески и 
Дарко Инадески, а истапил Зоран Цаневски. 

Во внатрешен промет се прошируваат: 011710, 
011721, 011722, 011723, 011729, 011741, 011742, 011749, 
011791, 011799, 011941, 011949,120311, 120312. 

Се брише Зоран Цаневски, директор, а се запишува 
Дарко Инадески - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 887/98. 
(4969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 868/98, на регистарска влошка бр. 1-38256-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на'име, 
седиште, основач, дејност и директор ка Претпријати-
ето „ТРИПТИХ" Фото-дизајн Студио д.о.о. - Скопје. 

Горенавдената фирма со нови промени во иднина ќе 
гласи: услужно-трговско претпријатие „ЛАКИ 
СТРАЈК" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Вера Јоциќ" 
бр. 12-а-2-4 - Скопје. На ден 20.02.1998 година истапил: 
Роберт Јанкулоски, а на истиот ден пристапил: Љубо-
мир Марковски. 

Дејноста се проширува со: 013121, 03003, 060501, 
060502, 060503, 060602, 110109. 

Да се брише: Роберт Јанкуловски, директор без 
ограничување. Да се запише: Љубомир Марковски, ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 868/98. 
(4970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 747/98, на регистарска влошка бр. 1-20928-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
на Претпријатието за промет на големо и мало „РЕМИ 
- ПАН" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кузман Јо-
сифовски - Питу" бб, лам, 2 лок. 2. 

Кон претпријатието пристапува: Едмон Панчугјан, а 
истапува Анета Тренгоска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 747/98. 
(4971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 781/98, на регистарска влошка бр. 1-11629-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач на Претпријатието за производство, 
внатрешна и надворешна трговија „ПЕТРОВ - КОМ-
ПАНИ" ц.о. Скопје, ул. „Коста Новаковиќ" бр. 22-4/8. 

Досегашната фирма и седиште на Претпријатие за 
производство, внатрешна и надворешна трговија „ПЕ-
ТРОВ - КОМПАНИ", ц.о. Скопје, ул. „Коста Новако-
виќ" бр. 22-4/8, во иднина се менува и ќе гласи: Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „МЕТАЛХЕМ" д.о.о. еќспорт-импорт Скопје, ул. 
„Владимир Комаров 23/13. На ден 17.02.1998 год. при-
стапиле Ѓаков Александар и Трајко Ѓаков во внатре-
шен промет се прошируваат дејностите: 011910, 011920, 
011930, 011941, 01194, 011990, 012421, 012429, 013121, 
013122,070150,070240. 

Се брише Сашо Петров, а се запишува Ѓаков Алек-
сандар. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 781/98. 
(4972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5301/98, на регистарска влошка бр. 1-45674-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
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друго претпријатие кон субјектот на уписот на Тргов-
ското претпријатие „БОДА" експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Коста Новаковиќ" бр. 42/4-20. 

Се врши припојување на Претпријатието за промет 
на големо и мало „БРАНА - МАК" д.о.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „Иван Козаров" бб., локал 57, кон 
Трговско претпријатие „БОДА" експорт-импорт д.о.о. 
Скопје, ул. „Коста Новаковиќ" бр. 42/4-20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 5301/98. 
(4973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7297/98, на регистарска влошка бр. 1-2589-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар прбмената на основач 
и седиште на Консултативно-интелектуални услуга 
„КИМ КОНСАЛТИНГ" д.о.о. Скопје, ул. „Даме Гру-
ев" бр. 14/2 - Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Даме Груев" 
бр. 14/2 - Скопје. 

Од претпријатието истапува Славица Спироска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 7297/98. 

(4975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 454/98, на регистарска влошка бр. 1-29730-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач и директор на Трговското претприја-
тие „АНИЈО" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Пирин-
ска" бр. 157/2-10 - Скопје. 

Истапува основачот Петре Крстевски, а пристапува 
Томе Стојковски. 

Се брише Петре Крстевски, се запишува Томе Стој-
ковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 454/98. 
(4976) 

Основниот5 суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 175/98, на регистарска влошка бр. 001101, го 
заниша во трговскиот регистар запишување на Трговец 
поединец за промет на мало Рубинчо Миле Павлески 
ДИЗНИ тп Прилеп ул: „Кеј 1-ви мај" број 37. 

Дејности: 070121, 070122, 070132. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и на своја шетка - полни овластувања. 
Во правниот промет со трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. Лице овластено за застапување 
Рубинчо Миле Пандески. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 175/98. 
(5178) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. 514/98, на регистарска влошка бр. 2-657, го за-
пиша во судскиот регистар основањето на задруга на 
Производно-трговска задруга „Милан 98" увоз-извоз -
Прилеп, П.О.. 

Седиште: Прилеп, ул. „Борка Талески" бр. 66. 
Фирма: Производно-трговска задруга „Милан 98" 

увоз-извоз Прилеп, П.О. 
Дејности: 013021, 013022, 013041, 013042, 020110, 

020121, 020140, 020201, 050302, 060101, 060501, 060502, 
060503, 060602, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 
110309, 110909, 070111, 070112, 070113, 070115, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
070310, 070320. 

Пецо Мирчески, директор на задругата со неограни- -
нени овластувања. Полни овластувања - полна одго-
ворност. 

Основниот суд Битола во Битола, Срег. 514/98. — _ т - . ^ — > • (5179) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 111/98, на регистарска влошка бр. 001018, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво 
за ограничена одговорност „МИКРОН СЕРВИС" ДО-
ОЕЛ Прилеп ул. „ Л е ц е Котески" б.б. Прилеп. 

Дејности: 011311, 011313, 011319, 011413, 011419, 
011430, 011526, 011710, 011721, Q11723, 011724, 011729, 
011741, 011743, 011749, 011791, 011799, 011914, 011949, 
060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
0702245, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 090131, 090132, 090139, 110109, 110301, 110302, 
110303,110309, 070310, 070320. 

Полни овластувања полна одговорност. Лице овла-
стено за застапување е Христоски Кирил управител. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 111/98. 
(5180) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 168/98, на регистарска влошка бр. 001094, ја за-
пиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец 
за трговија ОРХИДЕЈА - АЕ Али Далип Емини, Ки-
чево ТП Ул. „Прилепска" бр. 45 Кичево. 

Основач: Али Емин од Кичево Ул. „Прилепска" бр. 
45. 

Дејности: 070114, 070126, 070129, 070132. 
Неограничени овластувања. 
За обврските во правниот Промет трговецот поеди-

нец одговара лично со целиот свој имот. Лице овла-
стено за застапување Али Емини од Кичево Ул. „При-
лепска" бр. 45. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 168/98. 
(5181) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 164/98, на регистарска влошка бр. 001090, го за-
пиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец 
поединец за угостителство, Емин Демир Мамудоски, 
ЕМИНА ул. „Маршал Тито" бр. 2 Кичево т.п. 

Дејности: 080190, 080129. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
со целиот свој имот. 

Овластен потписник - Емин Мамудоски, без ограни-
чување во рамките на запишаните дејности. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 164/98. 
(5182) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 98/98, на регистарска влошка бр. 001005, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец за пре-
воз на стоки, Рахмани Хајдин Зибер, АРБ - ТРАНС с. 
Жубрино - Осломеј „ТП". 

Основач: Рахмани Зибер од с. Жубрино - Осломеј. 
Дејност: 060502. 
Овластен потписник на „ТП" е лицето Рахмани Зи-

бер со неограничени овластувања во границите на запи-
шаните дејности. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот лично. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 98/98. (5183) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 141/98, на регистарска влошка бр. 001048, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, трговија, градежништво и 
услуги Семиун Селимоски СЕМАР увоз-извоз Кичево 
д^о.о.е.л. ул. „Маршал Тито" бр. 168 Кичево. 
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Дејности: 012810, 012820, 013041, 013042, 013043, 
013050, 013080, 013111, 013119, 013121, 050302, 060501, 
060502, 060503, 070111, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 080201, 080129, 
110109,110309, 070310, 070320. 

Лице овластено за застапување: Селимоски Семиун, 
управител со неограничени овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување' во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Селимоски Семиун, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Основниот суд Битола во Битола, Трег. 141/98. 
(5184) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. 136/98, на регистарска влошка бр. 001043, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговец поединец за пре-
воз на патници со такси автомобили МАГДЕН ПЕТРЕ 
КОСТАДИНОВСКИ Демир Хисар т.п. Демир Хисар, 
ул. „4 Јули" бр. 25. 

Дејности: 060602.. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. Трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица одговара лично со целиосг свој имот. 

Овластен потписник: Магден Ко ста диновски. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. 135/98. 

: (5185) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 705/98, на регистарска влошка бр. 1-48896-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за издавачко-графичка дејност 
„СПЕКТАР ПРЕС" Д.О.О. експорт-импорт - Скопје, 
ул. „Његошева бр. 26" - Скопје. 

Претпријатие за издавачко-графичка дејност 
„СПЕКТАР ПРЕС" Д.О.О. експорт-импорт - Скопје, 
донесе Одлука ва со ден 15.02.1998 година се изврши 
промена на Директор на претпријатието и гласи: 

Се брише: ЛИЛЈАНА ВИШИНСКА - Директор без 
ограничувања. ^ , А 

Се запишувај ЛУЦИЈА ВИШИНСКИ - Директор 
без ограничувања. 

Пречистен текст: ЛУЦИЈА ВИШИНСКИ - Дирек-
тор без ограничувања. Од Основниот суд Скопје I -
Скопје, Срег. бр. 705/98 (5038). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 233/98, на регистарска влошка бр. 1-24364-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар истапување и приста-
пување на основач и промена на овластено лиЦе на 
Претпријатието за производство, промет и услуги „ОП-
ТИКА" Д.О.О. - Скопје, ул. „Хелсинки" бр. 14-6, 
Скопје. 

ФИРМА: Претпријатие за производство, промет и 
услуги „ОПТИМА" Д.О.О. - Скопје, ул. „Хелсинки" 
бр. 14-6, Скопје. 

На ден 12.01.1998 г. од претпријатието истапил: 
Чепујноски Драган, а на истиот ден пристапил: Булев-
ски Сашо. 

Да се брише: Чепујноски Драган, директор без огра-
ничувања. 

Да се запише: Булевски Сашо, директор без ограни-
чувања. 

Рд Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 233/98 
.(5039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 39/98, на регистарска влошка бр. 1-11525-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за трговија на големо „АНКО" 
Д.О.О. увоз-извоз, Куманово, ул. „Васил Драгоман-
ски" бр. 52. 

Се брише Гиевска Жаклина се запишува Здравкова 
Фросина, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 39/98 
(5040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 657/98, на регистарска влошка бр. 1-48784-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за трговија, производство и 
услуги „ДИСАН-МАК" Ц.О. експорт-импорт - Скопје, 
ул. „Кнез Трпимир" бр. 19. 

, Во горенаведената фирма: Претпријатие за трго-
вија, производство, и услуги „ДИСАН-МАК" Ц.О. ек-
спорт-импорт - Скопје, ул. „Кнез Трпимир" бр. 19. 

Се брише: Поповиќ Мартин, директор без ограни-
чување. 

(^запишува: Кузмановски Владимир, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 657/98 
(5041) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 383/98, на регистарска влошка бр. 1-31368-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за произ-
водство, угостителство и трговија на големо и мало 
„СТЕФАНЕЛ" П.О. експорт-импорт - Скопје, ул. 
„Панче Пешов" бр. 5-а. 

ФИРМА: Претпр^атие за производство, угостител-
ство и трговија на големо и мало „СТЕФАНЕЛ" П.О. 
експорт-импорт - Скопје, ул. „Панче Пешов" бр. 5-а. 

Се брише: Јованче Гајдов, директор без ограничу-
вања. 

Се запишува: Антонио Стојковиќ, директор без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 383/98 
, (5042) 

Основниот суд Скоцје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 749/98, на регистарска влошка бр. 1-55195-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, 
седиште, основач, проширување на дејност и Промена 
на лице на Производното трговско услужно п р е п р а -
тив „П-СОФИ-Л" експорт-импорт, Д.О.О. Кавадарци, 
ул. „Стив Наумов" бр. 1. 

Новата промена на фирма, и седиште на претприја-
тието гласи: Производно трговско услужно претприја-
тие „АНИ-ПРОМ - 98" експорт-импорт Д.О.О Кава-
дарци, ул. „Вељко Влаховић" бр. 4/10. 

Кон претпријатието пристапува: Влатко Јосифов а 
истапува: Лидија Манева. . . 

Дејноста се проширува со: 070113, 070122, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070131, 070214, 070122, 070222, 
070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070250, 060602. 

Да се брише: Лидија Манева, а да се запише: Влатко 
Јосифов како директор без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 749/98 
(5043) 

Основниот суд Скопје I - Скоцје, со решението 
Срег. бр. 664/98, на регистарска влошка бр. 147954-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност во надворешен трговски промет на Трговското 
претпријатие „ОБОД-СКОПЈЕ" Д.О.О. експорт-им-
порт - Скоцје, ул. ,,Даме Груев" бр. 7, Скопје. , 

Нови дејности во надворешен теговски промет се: 
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- изведување на инвестициони работи во странство 
- угостителски услуга и услуга на организација и 

посредување во организација на патување, излети, ек-
скурзии и други туристички аранжмани, сместување и 
друго посредување во областа на туризмот и угостител-
ството во странство 

- застапување на странски правни и физички лица 
- посредување во надворешно-трговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 664/98 

(5044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 823/98, на регистарска влошка бр. 1-64930-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и 
седиште, истапување и пристапување на основач, про-
ширување на дејност и промена на директор на Прет-
пријатието за маркетинг и консалтинг „Центар фруп" 
Д.О.О. експорт-импорт - Скопје, ул. „Народен фронт" 
бр. 21/4-12. 

Горенаведената фирма во иднина со новите промени 
ќе гласи: Претпријатие за производство, промет и 
услуги „АНАГОР" Д.О.О. експорт-импорт Скопје, ул. 
„Филип Филиповић бр. 20. 

На ден 20.02.1998 од претпријатието истапил: Ни-
колчиќ Јадранка, а на истиот ден пристапил: Ана Веле-
ска. 

Дејноста на претпријатието се проширува со: 
010203, 010301, 012322, 013500, 050301, 050302, 090140, 
090189,110903. 

Се брише: Николчиќ Јадранка, директор без огра-
ничувања. 

Се запишува: Ана Велеска, директор без ограничу-
вања. 

'Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 823/98 
(5045) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 6878/97, на регистарска влошка бр. 1-15652-0-
0-6, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште, проширување на дејност, промена на презиме на 
основач и директор запишување на надворешно тргов-
ско работење и лице на Претпријатието за производ-
ствни промет „ЈУГ-БАЈ1КАН ПРОМЕТ" потполна од-
говорност ул. „3 Македонска Бригада" бр. 86, Кума-
ново. 

Дејности: 010720, 010810, 010920, 010830, 010890, 
011311, 011312, 011315, 011319, 011320, 011793, 011899, 
011832, 011910, 011941, 012001, 012111, 012201, 012202, 
012310, 012321, 012323, 012410, 012421, 012611, 012612, 
012613, 012614, 012615, 012622, 012623, 012710, 012810, 
013010, 013021, 013022, 013041, 013111, 013113, 01321, 
013200, 013903, 013904, 020100, 020140, 020302, 030001, 
030003, 050100, 050201, 050202, 050203, 050301, 050302, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 
080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090110, 090123, 090124, 090139, 090140, 090172, 090181, 
090183, 090189, 110309, 070310; надворешна трговија со 
прехрамбени производи; 070320 - надоврешна трговија 
со ^прехрамбени производи; меѓународна шпедиција; 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија; реекспорт; консигнациона продажба; 
посредување и застапување во областа на прометот на 
стоки и услуги. 

Се брише: Лазаревска Весна а се запишува: Стефа-
новска Весна, како директор без ограничување. 

Стефановска Весна - директор целосни овласту-
вања без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6878/ 
97. (5054) 

„Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 594/98, на регистарска влошка бр. 1-21449-0-0-

0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив 
на фирма, правен облик на претпријатие, промена на 
основач, проширување на дејност и промена на дирек-
тор на Претпријатието за трговија на големо и мало 
увоз-извоз „АЛЕК" - ц.о. Скопје, ул. „Јане Сатански" 
бр. 5/1-20. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за производство, трговија транспорт, услуги 
градежништво и угостителство „АДИС-КОМПАНИ" 
д.о.о. експорт-импорт е. Ростуше Ростуше. 

На ден 29.01.1998 истапил: Љубе Алековски а на 
истиот ден пристапил: Исмаил Еран. Дејноста се про-
ширува со: 012111, 012112, 012321, 013021, 013022, 
013200. 

Се брише: Љубе Алековски, директор без органи-
чување се запишува: Исмаили Адем, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 594/98. 
(5055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 47/98, го запиша во трговскиот регистар пре-
цизирањето на дејноста на ТП „ПЕПИ", цвеќара 
„ДИМШКОВ СЛАВЕ БОРИС", ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 1, Скопје - општина К. Вода. 

Дејноста се прецизира со: 020110, 070129, 090189, 
020110, 070129, 090189. 

Од Основниот суд Скоцје I - Скопје, Срег. 47/98. 
(5056) 

Основниот суд Скопје I г Скопје, со решението 
Срег. бр. 797/98, на регистарска влошка бр. 1-32519--0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма, седиште, основач на Трговско претпријатие за 
производство, преработка и трговија на големо и мало 
„ДОН - АЛЕКСАНДАР" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Бранислав Нушиќ" бр. 13/1-3 - Скопје. 

Досегашната фирма и седиште на Трговското прет-
пријатие за производство, преработка и трговија на го-
лемо и мало „ДОН - АЈШКСАНДАР" д.о.о. експорт-
импорт Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ" бр. 13/1-3, во 
иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и услуги „СОКОЛОВА" експорт-импорт д.о.о. 
Скопје сед. „Кеј Димитар Влахов".бб. - Скопје. 

На ден 17.02.1998 год. во претпријатието пристапила 
Радка Антиќ, а на истиот ден истапила Мирјана Дон-
кова. г 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 020140, 020201, 060602, 090189. 

Се брише Мирјана Донкова, директор, а се запи-
шува Радка Антиќ, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 797/98. 
(5058) 

Основниот* суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 738/98, на регистарска влошка бр. 1-51602-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и промана на лице на Претпријатието за производство, 
услуги и трговија „ПЕШО" д.о.о. експорт-импорт -
Гевгелија, ул. „Никола Карев" бр. 19. 

Кон претпријатието пристапува: Ристов Зафир, а 
истапува: Ангел Ристовски. Се брише: Ангел Ристов-
ски, а се запишува: Ристов Зафир, како директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 738/98. 
(5059) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 857/98, на регистарска влошка бр. 1-28014-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширување на 
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дејност на Претпријатието за трговца, одржување и 
нега на коли „МИШЕЛИН - КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-
импорт Гостивар, ул. „Никола Парапунов" бр. 246 -
Гостивар. 

Дејноста се проширува со: 012310, 012321, 012322, 
012323, 013021, 013022, 013042, 013050, 013075, 013099, 
050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 
060503, 080111, 080112, 080114, 080119, 018121, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 090131, 090132, 
090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 
090181, 090193, 090189, 90209. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 857/98. 
(5060) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 864/98, на регистарска влошка бр. 1-12237-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „МУЧА" увоз-извоз ц.о. - Дебар, ул. „Атанасие 
Илик" бб. 

Се проширува со следните дејности: 060602 - превоз 
на патници со такси автомобили; 110109 - други финан-
сиски организации - менувачници; - меѓународен тран-
спорт на стока и патници во дру мекиот сообраќај. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 864/98. 
(5061) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 232/98, на регистарска влошка бр. 1-64550-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште и лице на Претпријатието за производство, про-
мет и услуги „МАГНАТ Р.М.Л." ц.о. експорт-импорт 
Скопје, ул. „Кемал Сејфула" бб. 

Досегашното седиште на Претпријатитето за проз-
водство, промет и услуги „МАГНАТ Р.М.Л." ц.о. ек-
спорт-импорт - Скопје, ул. „Кемал Сејфула" бб., во 
иднина се менува и ќе гласи: 

Претпријатие за производство, промет и услуги 
„МАГНАТ Р.М.Л." ц.о. експорт-импорт - Скопје, ул. 
„Петре Георгиев" бр. 74. 

Се брише Елена (^танковска, директор, а се запи-
шува Андева Магдалена, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 232/98. 
(5062) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 157/ 
98, на регистарска влошка бр. 001083, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство и трговија „МАРКА ВАС ХРОМОКАРТОН" 
Коцевски Кирил Битола дооел Битола, ул. Бул. „1-ви 
Мај" бр. 173. 

Фирма Друштво за производство и трговија 
„МАРКА ВАС ХРОМОКАРТОН". 

Седиште: Битола, ул. Бул. „1-ви Мај" бр. 173. 
Основач: Коцевски Кирил од Битола, ул. „Бонде 

Сурлевски" бр. 18/6. 
Дејности: 012410, 012421, 012429, 013030, 060501, 

060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070129, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080290, 080201, 080202, 
090171, 080179, 090183, 090189, 110302, 110309, 110404, 
110903, 070310, 070320. 

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

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

Овластен потписник на друштвото со неограничени 
овластувања е Коцевски Кирил од Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 157/98. (5164) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 203/ 
98, на регистарска влошка бр. 001130, го запиша во 

трговскиот регистар Трговското друштво за производ-
ство, трговија и угостителство Никола Пулески 
„ОНИКС-МК" е. Лескоец-Охрид, д.о.о.ел., с.Ле-
скоец-Охрид. 

Дејности: 01231,0232, 034, 0135, 02001, 02002, 02111, 
012130, 02142, 012201, 02202, 012310, 012321, 012322, 
012323,0111111111111310,013021,013022,01311,013110, 
013121, 013904, 020110, 02012, 020129, 020131, 050301, 
050302, 060302, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080114, 080119, 080121, 080122, 080229, 080201, 080202, 
080190, 090110, 090123, 090131, 090171, 090140, 090150, 
090160, 070310, 070320, застапување на странски фи-
зички и правни лица, малограничен промет, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, продажба на стоки од консиг-
национи складови, на странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Лице овластено за застапување на друштвото ќе 
биде Никола Пулески од е. Лескоец-Охрид, ќе ја оба-
вува функцијата управител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 203/98. (5165) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 140/ 
98, на регистарска влошка бр. 001047, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за трговца на 
мало Шахо Рахми Муфит „МИГРОС" т.п. Охрид, ул. 
„Ариф Мустафа" бр. 11 Охрид. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот лично. 
Овластен потписник е Шахо Муфит со неограни-

чени овластувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 140/98. (5166) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 129/ 
98, на регистарска влошка бр. 001036, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за производство 
Глухак Стјепан Јоланда „БЛОК" Мешеишта т.п. 

Овластен потписник и основач: Јоланда Глухак од е. 
Долно Лакочереј-Охрид. 

Седиште: Мешеишта. 
Дејности: 012130, 012141, 012143. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување и одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 129/98. (5167) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 135/ 
98, на регистарска влошка бр. 001042, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за трговија Јусу-
фовски Ајет Исмет Охрид, ул. „Петар Поп Арсов" бр. 
48. 

Трговецот поединец во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка и одговара лично 
со целиот свој имот. 

Дејности: 070121, 070122. 
Овластен потписник - Јусуфоски Ајет. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 135/98. (5168) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 146/ 
98, на регистарска влошка бр. 001072-Битола, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. 
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Трговско друштво за производство, трговија и услуга -
Ќосев Боби и Сладиќ Тони „АРТИК" д.о.о. Охрид, нас 
Бејбунар бр. 83. 

Содружници: Ќосев Боби со Договор од 18.02.1998 
година и Сладиќ Тони. 

Дејности: 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 
013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 
013091,013099,013121, пакување на рефус производи во 
пакетчиња и кеси со одредена тежина, 060502, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223 , 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 
090172, 090179, 090181, 090189, 090209, 110309, 110903, 
110905. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - упра-
вител Сладиќ Тони. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 146/98. (5169) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 139/ 
98, на регистарска влошка бр. 001046, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за трговија На-
таша Димитар Попоска „СУВЕНИР" Струга т.п., ул. 
„27 Март" бр. 57 Струга. 

Основач е Наташа Димитар Попоска од Струга. 
Дејноста: 070121, 070129, 070132. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Овластен потписник со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности е Наташа Димитар 
Попоска од Струга. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 139/98. (5170) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 172/ 
98, на регистарска влошка бр. 001098, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за угостител-
ство Драган Сандре Зуновски „КЕПЕНЕЦ" Струга 
т.п., „Кеј Борис Кидрич" бр. 8 Струга. 

Дејности: 080129 и 080190. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица има 

полни овластувања и одговара лично со целиот свој 
имот. 

Овластен потписник е Драган Зуновски со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 172/98. (5171) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 132/ 
98, на регистарска влошка бр. 001039, го запиша во 
трговскиот регистар Трговец поединец за трговија на 
мало Трифун Ристо Бебекоски „ЧИП" Струга т.п., ул. 
„Ѓуро Салај" бр. 5 Струга. 

Седиште на ул. „Ѓуро Салај" бр. 5 Струга. 
Основач е Трифун Бебекоски од Струга. 
Одговорност: одговара лично со целиот свој имот. 
Дејноста: трговија на мало - 070111, 070112, 070113, 

070114. 
Овластувања на субјектот во правниот промет со 

трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
Обврска на субјектот во правниот промет со трети 

линџ одш&зра со целиот свој имот. 
О&жеш! потписник со неограничени овластувања 

зти опишаните дејности е Бебекоски Три-

Ш Основните суд во Битола, Трег. бр. 132/98. (5172) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 484/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-19583, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Приватната здрав-
ствена организација - ординација по општа медицина 
„Д-р ХАЏЕР" п.о. Лабуништа. 

Основач: Хаџер Алиед од Струга, со Акт за осно-
вање бр. 01/98 од 19.02.1998 година. 

Дејност: 130120 - амбулантно-поликлиничка и ди-
спанзерска здравствена заштита. 

Во правниот промет со трети лица здравствената 
организација истапува во свое име и за своја сметка, со 
полни овластувања. 

Во правниот промет со трети лица здравствената 
организација одговара со целокупниот свој имот со 
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Хаџер Алиед, ди-
ректор без ограничување, во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 484/98. (5173) 
Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 148/ 

98, на регистарска влошка бр. 001074, го запиша во 
трговскиот регистар Јавно трговско друштво за трго-
вија, производство и услуги Елез Сали и др. „РИМИ" 
увоз-извоз, Струга ЈТД, ул. „ЈНА" Б Б стан бр. 28 
Струга. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 
070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080201, 
080202, 050100, 050202, 050301, 050302, 050209, 060501, 
060602, 090189, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 050100, 050129, 
070310, 070320,, малограничен промет, реекспорт, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

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

Друштвото во првниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник Адилије Сали 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 148/98. (5174) 

Основниот суд во Битола со решението Трег бр. 137/ 
98, на регистарска влошка бр. 001044-Битола, го за-
пиша во трговскиот регистар основање на доо Трговско 
друштво за производство, трговија и услуга Калајџие-
в и Ивица „МИКАДА" Струга д.о.о.е.л. Струга, ул. 
„Владо Малески" бр. 16. 

Седиште: Струга, ул. Владо Малески" бр. 16. 
Содружник: Калајџиески Ивица со Изјава од 

16.02.1998 година. 
Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 012099, 

103121, 013904, 013909, 060502, 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080112, 080119, 
080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 
090123, 090124, 090129, 090181, 090189, 090209, 110309, 
110903,110905. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Трговското друштво во прометот со трета лица од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - упра-
вител Калајџиски Ивица. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 137/98. (5175) 
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Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 485/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-19581, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Приватна здрав-
ствена организација - социјалистичка ординација по 
гинекологија и акушерство „ПРИМ. ТОМИСЛАВ" 
п.о. „Партизански одреди" 11 Прилеп. 

Основач: Примариус д-р Тимислав Наумовски од 
Прилеп, ул. „Партизански одреди" бр. 11 Прилеп. 

Дејност: 130120 - амбулантно поликлиничко диспан-
зерска здравствена заштита (специјалистичка ордина-
ција по гинекологија и акушерство). 

Приватната организација во правниот промет со 
трети лица има - полни овластувања и полна одговор-
ност. 

Наумовски Томислав е директор на организацијата 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 485/98. (5176) 

Основниот суд во Битола со решението Срег бр. 394/ 
98, на регистарска влошка бр. 2-646, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на задруга Трговско 
услужна задруга „ЏОЏО" увоз-извоз Прилеп п.о., ул. 
„Шаќир Војвода" бр. 7 Прилеп. 

Основачи: Ј1ашкоски Марјан од Прилеп, ул. Шаќир 
Војвода бр. 7, Лашкоски Борис од Прилеп, ул. „Шаќир 
Војвода" бр. 7 и Лашкоска Јулијана од Прилеп, ул. 
„Шаќир Војвода" бр. 7. 

Дејности: 011832, 011941, 0120001, 012111, 012130, 
012141, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012324, 
012410, 012421, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 
013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 
013121, 013400, 013500, 020140, 050100, 050209, 050301, 
050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 0901232, 090201, 
090202, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 
110909, 070310, 070320. 

Лашкоски Марјан - директор на задругата со нео-, 
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности - полни овластувања - полна одговорност. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 394/98. (5177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 665/98, на регистарска влошка бр. 1-11650-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, правниот облик, седиште, основач, дејност и ди-
ректор на Претпријатието за внатрешна и надворешна 
трговија „КИ-ГО" д.о.о. експорт импорт, е. Мрзенци, 
општина Гевгелија. 

Истапуваат основачите Голубов Тодор и Голубова 
Верче, а пристапуваат основачите Кирил Костов и Го-
ран Костов. 

Дејности: 020110, 020121, 020140. 
Се брише Голубов Тодор, а се запишува Кирил Ко-

стов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 665/ 

98. (4938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 642/98, на регистарска влошка бр. 1-19623-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето 
на Трговското претпријатие на големо и мало „ГОКИ" 
д.о.о. увоз извоз е. Стојпково - ГевгелЈ^а. 

Се брише Арнаудов Благој, директор, а се запишува 
Цалева Катерина, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 642/ 
98. (4940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 641/98, на регистарска влошка бр. 1-55010-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седшитето, основач и промена на лице на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „ГУ-ГУ-БУМ" 
ц.о. увоз извоз, е. Стојаково, Гевгелија. 

Новата промена на фирмата и седиштето на прет-
пријатието гласи: Претпријатие за земјоделско произ-
водство, трговија и услуги „РЕМИКС" ц.о. увоз извоз, 
ул. „Титоградска" бр. 34/12, Гевгелија. 

Кон претпријатието пристапува Раденов Крсте, а 
истапува Попов Ристо. 

Се брише Попов Ристо а се запишува Раденов 
Крсте, директор без ограшгаување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 641/ 
98. (4941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 282/98, на регистарска влошка бр. 1-17715-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, проширувањето на дејноста и про-
мена на лице на Претпријатието за производство, трго-
вија и инженеринг „ПГ БРОНЗИ" д.о.о. увоз извоз, ул. 
„Јуриј Гагарин" бр. 54-8/3, Скопје. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за производство, трговија, 
инженеринг и вработување на инвалиди „ПГ БРОНЗИ" 
д.о.о. увоз извоз, ул. „Веселин Маслеша" 1-2/15, 
Скопје. 

Дејности: 012516, 012699,130233. 
Се брише Карбев Борис, а се запишува Горобински 

Јован, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 282/ 

98. (4943) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 723/98, на регистарска влошка бр. 1-28005-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејноста на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „КАЛИБРА" д.о.о. увоз извоз ул. „Ратко Митро-
виќ" бр. 133-а, Скопје. 

Дејности: 013050, 013099, 013500, 020110, 020121, 
020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 723/ 
98. (4945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 496/98, на регистарска влошка бр. 1-50642-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач 
и лице на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „МОН-МАР" п.о. експорт импорт, е. Милади-
новци, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Марјан Златковски, 
а истапува Сузана Златковска. 

Се брише Сузана Златковска, а се запишува Марјан 
Златковски, директор без ограничување. 

• Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 496/ 
98. (4946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 536/98, на регистарска влошка бр. 1-67249-0^0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето v 
на Туристичкото претпријатие „МАКЕДОНСКИ ТУ-
РОПЕРАТОР КОМПАС" д.о.о. ул. „Вељко Влаховић" 
бр. 1, Скопје. 

Се брише Михајл Пешев, директор, а се запишува 
Гајтанка Чесмаџиска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 536/ 
98. (4950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 446/98, на регистарска влошка бр. 1-64341-0-0-
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0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, правниот облик, седиштето, основачот, проти-, 
рувањето на дејноста и промената на лицето на Прет-
пријатието за трговија, производство и услуги „АСМ-
-ПАЈ1И" ц.о. експорт-импорт, ул. „Железничка" бр. 8, 
Скопје. 

Се менува називот на претпријатието па така новиот 
назив ќе гласи: Претпријатие за угостителство, трго-
вија и услуги „СТИМ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „До-
бромир Хрс" бр. 55, Скопје. 

Со одлука од 30.1.1998 година истапува Ацо Милен-
ковски од Скопје, а како основачи пристапуваат Трај-
ковски Сашко и Митков Игор од Скопје. 

Дејности: 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129. 

Се менува лицето? овластено за застапување во вна-
трешниот и надворешниот трговски промет. 

Се брише Ацо Миленовски, директор на претпри-
јатието без ограничување, а се запишува Митков Игор, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 446/ 
98. (4952) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 7460/97, на регистарска влошка бр. 1-18552-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Трговското претпријатие „МАКС-КОМЕРЦ" 
д.о.о. експорт импорт, ул. „11 Октомври" бр. 2/VI-1, 
Скопје. 

На ден 29.12.1997 година пристани Максимовски 
Марко, а на ИСТИОТ ден истапил Максимовски Трајко. 

Се брише Максимовска Билјана, директор, а се за-
пишува Максимовски Марко, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7460/ 
97. (4977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 561/98, на регистарска влошка бр. 1-29087-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на нази-
вот, седиштето, истапувањето и пристапувањето на ос-
новачот и проширувањето на дејности на Претпријати-
ето за трговца на големо и мало, услуги и посредување, 
„ХЕРЦ КОМПАНИ" д.о.о. увоз-извоз, бул. „Кочо Ра-
цин" бр. 75/4-1, Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „МА-АД 
ФАРМ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Рузвелтова" бр. 
40, Скопје. 

На ден 25.01.1998 година истапил Петровски Кочо, а 
на истиот ден пристапила Ана Симоска. 

Дејности: 012820, 013021, 013022, 013030, 060501, 
060502, 050301, 050302, 080129, 080190, 090140, 090150, 
090160, 090171, 090189, 090201, 110302, 110902, 011430, 
011721, 011724, 011729, 013500, 090139, 110404, 110620, 
продажба на странски стоки на констатација, комиси-
она продажба, застапување на странски фирми, заста-
пување и посредување во надворешно трговски промет 
со стоки и услуги, реекспорт, превоз на патници и стоки 
во меѓународен друмски сообраќај.. 

Се брише Кочо Петровски, директор без ограничу-
вање, а се запишува Ана Симоска, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 561/ 
98. (4978) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 509/98, на регистарска влошка бр. 1-64333-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за производство, трговија и 
услуги „ПИКАНТИНО" д.о.о. увоз извоз, ул. „Локов" 
бр. 26-6-1/1, Скопје. 
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Се брише Стојчевски Мирослав, а се запишува Стој-
чевски Драге. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 509/ 
98. (4979) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2814/97, на регистарска влошка бр. 6-
02001444-000-06, го запиша во судскиот регистар уписот 
на трговец поединец Автопревозник Спирков Панто 
Русе, „РЕЛИ КОМЕРЦ" е. Шишево, Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609. 

Трговецот поединец одговара со целиот свој имот 
лично. 

Управител со неограничено овластување е Спирков 
Панто Русе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2814/ 
97. (4985) 

Основниот суд Скоцје I - Скоцје, со решението 
Срег. бр. 735/98, на регистарска влошка бр. 4-69742-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар запишувањето и 
вршењето на стопанска дејност на Ловечко друштво 
„ФАЗАН" ул. „Никола Вапцаров" бр. 7, Скопје. 

Запишување и вршење на стопанска дејност на Ло-
вечко друштво „ФАЗАН" ул. „Никола Вапцаров" бр. 
7, Скопје. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 735/ 
98. (4988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Грег. бр. 423/98, на регистарска влошка бр. 6-02001620-
000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец поединец на Превозник „ТРАЈЧЕ ПРЕВОЗ" 
Трајче Љубе Димовски, е. Зелениково, Скопје. 

Дејности: 060502. 
Управител Трајче Димовски, е. Зелениково, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 423/ 
98. (4994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 29/98, на регистарска влошка бр. 6-02001304-
000-06, го запиша во судскиот регистар уписот на трго-
вец поединец Авто такси „РОБЕРТ" Милевски Владо 
Бранко, ул. „Коста Новаковиќ" бр. 1-8/33, К. Вода, 
Скопје. 

Трговецот поединец е основан со пријава за осно-
вање бр. 01/98 од 12.1.1998 година, а основач е Милев-
ски Бранко од Скопје. 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка, а за сторените обврски одговара со сиот имот и 
средства. 

Милевски Бранко, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 29/98. 

, (4996) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 394/98, на регистарска влошка бр. 6-02001680-
000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговец-поединец автопревозник „АЛЕК-МАР" Дра-
гана Слободан Алиевска, ул. „Таки Даскалот" бр. 8-6, 
Скопје. 

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060601,060602. 
Драгана Алиевска, управител. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските договара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 394/ 
93. (4998) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
608/98, на регистарска влошка бр. 1-1989, ја запиша 
во судскиот регистар промената на директор во Гра-
дежното трговско претпријатие „БЕМОС - Б" д.о.о. 
ул.„Маршал Тито" бр.173 Кичево. 

Се брише Мире Белески, а се запишува Владо Бе-
лески - дикректор. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 608/98. 
(6455) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
656/98, на регистарска влошка бр. 2-671, го запиша во 
судскиот регистар основањето на Производно-тргов-
ската задруга „ВИО-КОМ" увоз-извоз п.о. „Точила" 
К-4, Б-3, Прилеп. 

Дејности: 011311, 011810, 011941, 012001, 012111, 
012201, 012310, 012611, 012701, 012703, 012810, 013010, 
013050, 013111, 013121, 013200, 013400, 013500, 013901, 
020110, 020121, 020140, 020201, 060501, 060502, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132; 
070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070250, 070240, 070260, 080111, 080190, 080201, 090110, 
110109, 110601, 110901, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
за странски стоки, реекспорт. 

Виолета К. Ризанкоска, директор на задругата со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 656/98. 

(6342) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
657/98, на регистарска влошка бр. 2-672, ја запиша во 
судскиот регистар Трговско-услужната задруга 
„СТЕФФИЛИ" увоз-извоз п.о. ул. „Прохор Пчински" 
бр. И, Прилеп. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 
080201, 090121, 090129, 090130, 090140, 090150, 090160, 
110109, 110909, 090209, 070310, 070320, меѓународен 
транспорт за патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони склади-
шта за странски стоки, реекспорт. 

Кире Пејоски, директор на задругата со неограни-
чени овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 657/98. 

(6344) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Битола со решението Ог;бр. 

145/98 од 30.IV. 1998 над ПП "Шафак" - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10098) 

. Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 446/97 
од 5.V.1998 година спрема должникот ДОО "Прех 
Бит" - Битола и со решение Ст.бр. 197/97 од 5.V.1998 
година према должникот ДОО "Прех Прех" - Битола 
и со решение Ст.бр. 110/98 од 5.V.1998 година спрема 
должникот ДОО "Прех Пел" - Битола - отвори 

стечајна постапка при што за стечаен судија го опре-
дели Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Би-
тола, а за стечаен управник Ѓорги Кривчевски, дипл. 
економист од Битола. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот со пријава таксирана со 600 денари судска 
такса во два примероци со докази, а должниците во 
истиот рок да ги измир ат своите обврски спрема 
должникот. 

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се 
одржи на ден 25.VI.1998 година во 9 часот, соба бр. 41 
во Основниот суд во Битола. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот на 
ден 5.V.1998 година. 

Од Основниот суд во Битола (10099) -

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.16/97 
од 04.V. 1998 над ППУТТ "Ловец" - Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10100) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани 
објавува дека стечајната постапка над ПОС "Гоб-
л е н а " - Делчево, привремено запрена за период од 12 
месеци со решение Ст.бр. 15/96 од 05.XI.1997 година, 

,со решение Ст.бр. 15/96 на стечајниот совет при овој 
суд од 25.Ш.1998 година, продолжува. 

За стечаен судија е. одреден Трајковски Васил, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тачев Димитар, 
текстилен инженер од Делчево, на ул."Маршал Тито" 
бр. 104/12. 

Огласот е истакнат на судската табла на ден 
18.V. 1998 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (10101) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со 
решението Ст.бр. 214/97 од 21.IV.1998 над должникот 
ППС "Ролимпекс" е. Црник - Берово, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот «а претпријатијата во Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (10102) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со 
решението Ст.бр.244/98 од 27.IV. 1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот 111 УП "Васко 
Комерц" од Тетово, ул. "П. Јончески" бр.26. 

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

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово,ул."Благоја Тоска" бр.222, телефон 094/22-025. 

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 побарувала 
се закажува на 23.VI.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (10104) 
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до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на, 15.V.1998 година, во 10,30 часот, во 
сала број П во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар." (10226) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр.32/98 од 30.ШЛ99& година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППГСМ 
"Градежна столарија* од Кавадарци; ул. "Индус-
триска" бр. 23. 

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

За стечаен управник е одреден Трајче Стојанов од 
Кавадарци,ул. "Доне Попов" бр.19. 
) Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок1зд 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 

присилно порамнување помеѓу должникот ТП долговите према стечајниот должник без одлагање. 
"Прогрес" - Свети Николе и доверителите под Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
следните услови: * се закажува на 30.VI.1998 година, во 9 часот, во соба 

Должникот ТП "Прогрес" - Свети Николе се об- број 23 во овој суд. 
врзува да ги исплати утврдените побзарувања на дове- Од Основниот суд во Кавадарци. (10228) 
рителите во висина од 60% во рок од 1 месец, сметано 1 

од денот на заклучувањето на присилното порам- Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
нувањс на доверителите. нието Ст.бр. 156/98 од 30.Ш.1998 година е отворена 

За вд директор е именувано лицето Стојчев Ди- стечајна постапка над должникот ППРГ "Пилана" од 
митар од Свети Николе. ^ Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 23. 

Од Основниот суд во Штип. (10106), За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. -

1 г За стечаен-управник е Одреден Трајче Стојановсод 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше- Кавадарци,ул. "Доне Попов" бр.19. 

нието Ст.бр.35/98 од 19.Ш.1998 година е отворена Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
стечајна постапка над должникот, "Хазра" од Гости- , да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
вар. > објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

За стечаен судија е одреден Катица Стојкоска, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
судија при овој суд. N докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 

За стечаен управник е одреден Неџмедин Таравари Долговите према стечајниот должник без одлагање, 
од Гостивар,ул."Браќа Гиноски" бр.64/12. Рочиште за испитување на пријавените побарувања 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник с е закажува на 30.VI.1998 година, во 9 часот, во соба 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по бР°1 2 3 в о о в о 1 СУД-
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"- °Д Основниот суд во Кавадарци. . (10229) 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со • v 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
долговите према стечајниот должник без одлагање. решението Ст.бр.160/98 од 30.Ш.1998 година е отво-

Рочиште за испитување на пријавените побарувања Р е н а стечајна постапка над должникот ПУП "Меха-
се закажува на 15.V.1998 година, во И,00 часот, во н и ч к а работилница" од Кавадарци, ул. "Индустриска" 
соба број П во овој суд. бр. 23. 

Од Основниот суд во Гостивар. (10225) З а стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. ( 

, За стечаен управник е одреден Трајче Стојанов од 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше- Кавадарци,ул. "Доне Попов" бр. 19. 

нието Ст.бр.47/98 од 19.Ш.1998 година е отворена Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
стечајна постапка над Претпријатие за производство да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
и услуги увоз-извоз "Мехди" од Гостивар. објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
судија при овој суд. * докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 

За стечаен управник е одреден Неџмедин Таравари долговите према стечајниот должник без одлагање, 
од Гостивар,ул."Браќа Гиноски" бр.64/12. Рочиште за испитување на пријавените побарувања 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник се закажува на 30.VI.1998 година, до 9 часот, во соба 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по број 23 во ОВОЈ суд. '. 1 . 
објавувањето на огласот ВО "Службен весник на РМ" Од Основниот суд во Кавадарци, (10230) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.56/98 од 16.П.1998 година е отворена 
стечајна прстапка над должникот ПТУП "Викторија -
2" од Тетово, ул. "183" бр.6. 

За стечаен^ судија е одреден Никола Ристоски/ 
рудија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Шабан Сабриу од 
Тетово,ул."101" бр.4. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.VI.1998 година, во 11,45 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. ^ 0 

Од Основниот суд во Тетово. / (10105) 

Се известуваат доверителите дека со решението 
Ст. бр.16/94 од 27.V.1998 година е . постигнато 
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Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр.22/98 од 30.Ш.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППФП 
"Сецерај" од Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 23i 

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

За стечаен управник е одреден Трајче Стојанов од 
Кавадарци,ул. "Доне Попов" бр. 19. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.VI.1998 година, во 9 часот, во соба* 
број 23 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. . (10231) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2815/97 од 22.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Хартија 
- Промет" од Скопје,ул."Киро Димушков" бр.27-6. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Радослав Кипров-
ски од Скопје, бул."АСНОМ'' бр.8/3-36. . 

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 8.VI.1998 година, во 9,35 часот, во ба-
рака бр. 4,соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10123) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1709/97 од 13.IV;1998 година е заклу-
чена стечајната поетика над должникот 4<Троимпекс" 
ПП Скопје, ул."Софијека" бр. 13 и жиро сметка бр. 
40120-601-24992. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10111)» 

Основниот суд во Кочани, со решението Ст.бр. 
474/97. од 30.IV.1998 година, над должникот ППС 
"Кочанска Долина" - Кочани, ул."Сгамен Манов" бр.1 
отвори стечајна постапка но истата не се спроведува 
туку заклучува. 

По правосилноста на решениетс*должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (10103) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2326/97 од 30.IV. 1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Механо 
Промет" увоз-извоз од Скопје,ул."Иван Цанкар" 
бр.5/6, со жиро сметка 40100-601-355596. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Сгефчески Благоја 
од Скопје, ул."Владимир Комаров" бр.23/26, телефон 
425-672. 

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 2.VH.1998 година, во 9,40 часот, во ба-
рака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10055) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.7/97 од 19.V.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Индекс - 3" од 
е. Боговиње. 

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

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги преодат 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 7.VII. 1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 7/1 овој суд. > 

Од Основниот суд од Тетово. (10069) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.346/97 од 9.П.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГЛУП "Јегуновце 
промет" од е. Жилче. 

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

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетову ул. "Благоја Тоска" бр.222. 

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 9.VI. 1998 година, во 10,45 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (10070) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 50/97 од 8.V.1998 година е отворена 
постапка за присилно порамнување помеѓу стечајниот 
должник ППТ "Гротекс" од Охрид, ул ."Македонски 
просветители" бр. 27 и неговите доверители. 

Предлогот за присилно порамнување поднесен од 
стечајниот управник на должникот со неговите 
доверители гласи: 

Плаќањето на долговите од страна на должникот 
према доверителите да се изврши во рок од шест 
месеци во висина од 100% со законска затезна камата, 
сметано од денот на одобреното присилно порам-
нување. 
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Со повикуваат сите доверители на должникот 
ППТ "Готекс"' од Охрид во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ" со поднесок во два примероци, со докази да му ги 
пријават на стечајниот совет своите побарувања. 

Се закажува рочиште за склучување на присил-
ното порамнување со доверителите на стечајниот 
должник за ден 7.VIL1998 година, во 12,00 часот, во 
просториите на Основниот суд во Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (10071) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со реше-
нието Сг.бр. 604/97 од 3.IV.1998, година е отворена 
стечајна постапка над должникот Агенција за марке-
тинг "ТИМ 21""- Охрид, и истата нема да се спрове-
дува, се заклучува од причини што имотот на долж-
никот е од непозната вредност, а согласно чл.88 ст.1 
од ЗППСЛ. 

Од Основниот суд во Охрид. (10072) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.259/98 од 
28.IV. 1998 година е отворена постапка за стечај над 
ПТ "Европа" - Радовишко е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање на имот на должникот и 
истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-
ното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена по објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на стопански 
организации. 

Од Основниот суд во Струмица. (10073) 

На 26.VI.1998 година во 10 часот, се закажувало* 
полнително рочиште за испитување на побаруваното 
на доверителите на должникот АД "Снитекс" - Свети 
Николе над кој е отворена стечајна постапка со реше-
ние Ст.бр.100/96 од 25.IX.1997 година на Основниот 
суд во Штип. 

Рочиште да се одржи во сала бр. 3 при Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (10074) 

Со решението Сг.бр.675/97 од 17.П.1998 година 
стечајната постапка према должникот ТП "Мак-аус-
Јфејд" од Охрид се отвора но истата не се спроведува 
туку се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (10035) 

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 
294/97 од 9JV.1998 година над ПП "Аскот" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи и со решението Ст.бр. 72/97 од 9.IV.1998 
година над ПП "Корда" - Битола отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ј а заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10036) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
483/97 од 23.IV. 1998 година над ПП "Пандаод Битола 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10037) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
275/97 од 27.XL1998 година над ПП "Тоска комерцод 
Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10038) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1307/97 од 20.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПИТУ 
"Маке" од Скопје, ул."Илинден" бр.85/4. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски 
од Скопје, ул."Пелистерска" бр. 1-2/7, телефон 376-272. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.VI.1998 година, во 11,00 часот;, во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10291) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 606/98 од 18.V.1998 година зака-
чена е стечајната постапка над должникот "Влазрими" 
- Претпријатие за промет на големо и мало од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (10331) 
\ — — — — — — 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 104/97 од 25.Ш.1998 година заклу-
чела е стечајната постапка над должникот "Зоко -
Комерц Да" - Претпријатие за производство трговија 
и услуги од Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. • (10332) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 130/98 од 13.V.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот ППТУ 
"Јадран Транс" од е. Горно Којнаре, Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (10335) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 57/97 од 18.V.1998 година заклу-чена 
е стечајната постапка над должникот ПП "Лала 
комерц" - Претпријатие за транспорт и трговија од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (10336) 
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Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 144/97 од 25.Ш.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот "Лара" -
Претпријатие за производство, промет и услуги од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (10337) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Ст.бр. 119/96 од 13.Х.1997 година заклу-
чена е стечајната постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "Дорунтина" од е.Оризаре - Куманово. 

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

Од Основниот суд во Куманово. (10338) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1412/97 од 26.V.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Дар 21 Трејд" 
ДОО експорт-импорт , ул."ЈуриЈ Гагарин" бр. 49/4-3 со 
жиро сметка 40120-601-387387. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10365) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 37/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало "Столе - Промет" ДОО од 
Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 71 и жиро сметка 
40100-601-311050. 

За ликвидационен управник се определува Ќоќо-
ровски Стојан, од Скопје, ул. "Рокомија" бр. 35, теле-
фон 612-360. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6.УП.1998 година, во 8,50 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (9999) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 243/97 од 24.IV. 1997 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "Санџакли" ДОО експорт импорт, бул. "Југо-
славија" бр. 27 со жиро сметка бр. 40100-601-361420. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10005) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Л.бр. 147/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПТУ "Леонардо" 
ДОО од Скопје, ул. "Златарска" бб ГТЦ и жиро смет-
ка 40100-601-403451. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 503/4, 
телефон 417-130. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10006) 

. Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 167/98 од 25.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
во мешовита сопственост за производство, трговија на 
големо и мало "Гу^опласткамак" од Скопје, ул. 
"Влади-мир Комаров" бр.19/3 и жиро сметка 40100-
601-186313. ^ 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величковски, од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9, 
телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 16.IX. 1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 5 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10031) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 169/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет на големо и мало "Славија-Ком" увоз-извоз 
ДОО од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 72 и, жиро 
сметка 40100-601-121115. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величевски,од Скопје,бул."Крсте Мисирков" бр. 
9/10, телефон 234-487. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6 VII.1998 година, во 8,30 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје (10032) 
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Со решението Рл.бр.5/98 од 29.IV.1998 година4 

ликвидационата постапка спрема ППТУ "Зорвас" од 
е Косел се отвора, но не се спроведува туку се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид.- (10039) 

Со решението Рл.бр. 10/97 од 2.ЕХ.1997 година 
ликвидационата постапка спрема Трговското услужно 
претпријатие "Жаки-Комерц" од Охрид се отвора, но 
не се спроведува. 

Ликвидационата постапка спрема ТУП "Жаки-
Комерц" од Охрид се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (10040) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Л.бр. 14/98 од 22.IV. 1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
"АЛФ" ц.о. од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 15. 

За ликвидационен управник се определува Ј1ил]ана 
Серафимовска, од Куманово, ул."Васил Драгомански" 
бр. 13, телефон 415-310, 23-330. 

Се повикуваат доверителите на^ ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да1 ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.VI.l998 година, во 10,00 часот во 
соба 6poj 7/Ш во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (10041) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со реше-
нието РЛ бр. 14/97 од 3.IV. 1998 година спрема 
должникот ПГП "Менкин" - Охрид, п.о., е отворена 
ликвидациона постапка и истата е одлучено да не се 
спроведува, да се заклучи, поради тоа што имотот на 
должникот КОЈ би влегол во ликвидационата маса не е 
доволен ниту за покривање на трошоците на таа 
постапка, а согласно чл.88, ст.1 од ЗППСЛ. 

Од Основниот суд во Охрид. (10075) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние на ликвидациониот совет Л.бр.42/98 од 13.V.1998 
година е отворена ликвидационата постапка над ПТ 
"Мактрејд" - Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на страната на лик-
видациониот должник, па од тие причини ликвидаци-
оната постапка се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку ОВОЈ суд до Апеладиониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (10076) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние на ликвидациониот совет Л.бр.47/98 од 5.V.1998 
година е отворена ликвидационата постапка над ТП 
"Студио-А" - Струмица, но е одлучено истата да не се 

спроведува поради немање имот на должникот и да се 
заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку ОВОЈ суд до Апеладиониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (10077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 33/98 од 18.V.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот "Мерџана" 
експорт-импорт - Претпријатие за трговија, услуги и 
производство - Скопје, ул."Франц Прешерн" бр. 109 
со жиро сметка 40100-601-168166. 

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

Од Оновниот суд Скопје I - Скопје. (10083) 

Основниот суд во Битола, со решението РЛ.бр 
38/98 од 4.V.1998 година над ПП "Бел Бор" - Битола, 
отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ja 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10107) 

Основниот суд СкопЈе П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 168/98 од 8.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија "Реди ТреЈд" од Скопје, ул. "Јани Луговски" 
бр. 12/46 и жиро сметка 40100-601-165965. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 18.V1.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба 6poj 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10124) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението Л.бр. 116/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација ћад ТП "НАК" увоз-
извоз д.о.о. од СкопЈе, бул. "11 Октомври" бр.17 и 
жиро сметка 40100-601-291382. 

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

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 11.VI.1998 година, во 8,20 часот во 
соба број 44 во ОВОЈ суд. N 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10125) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 155/98 од 21 V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за производство, промет и услуги на големо и мало 
"Саб Комерц" од Скопје, ул. "Гуро Ѓаковиќ" бр. 64 и 
жиро сметка 40100-601-71164. 

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

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 9,15 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10138) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 159/98 од 26.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за трговија на големо и мало, услуги увоз-извоз 
"Волан-Комерц" од Gtonje, ул. "Наум Охридски" бр.2. 

За ликвидационен управник се определува Јордан 
Јуруковски, од СкопЈе, бул."Јане Сандански" бр. З/П-9, 
телефон 419-108. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29.VI.1998 година, во 9,20 часот во 
барака бр. 4,соба 6poj 5 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (10260) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 40/98 од 26.V. 1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот Градежно 
трговско претпријатие на големо и мало "Инжинеринг 
Проект" увоз извоз ДОО - Скопје, ул."Никола Вап-
царов" бр. 8/1-2 со жиро сметка 40120-601-123471. 

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

СУД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л бр. 3/98 од 30.Ш.1998 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот "КАН-КАН-
ИНЖИНЕРИНГ" Ацо ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, 

ул "Народен Фронт" бр. 13 со жиро сметка 40100-601-
392032. 

За ликвидационен управник се определува Манев-
ски Владимир од СкопЈе,ул. "Народен фронт" бр. 29/1, 
телефон 227-308, 224-578. 

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 најдоцна во рок од три месеци од објавата. 

Се задолжуваат должниците да ги намират дол-' 
говите према друштвото во ликвидација најдоцна во 
рок од три месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7585-6) 

Основниот суд Скопје I - Gconje објавува дека со 
решението Л бр. 153/98 од 21.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за инжињеринг и трговија "Интерком - Инжинеринг" 
од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев" бр.30/7 со жиро 
сметка 40100-601-95283. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски, од Скопје, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29 VI 1998 година, во 9,15 часот во 
соба број 45 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 151/98 од 21.V.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Приватна 
здравствена организација ординација за општа стома-
толог^ а "Стомалек"ДОО од СкопЈе, ул. "Народен 
фронт" бр 22/2-3 со жиро сметка 40100-603-24971. 

За ликвидационен управник се определува Сабит 
Алиевски, од Скопје, ул "бандил Шишков" бр. 7/3, 
телефон 428-405. 

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

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 29 VI 1998 година, во 8,30 часот во 
соба 6poj 45 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10367) 

Во огласот за ликвидација бр 9546, објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 24 од 28 мај 1998 година, 
на стра 1431, во петтиот ред наместо "Санџев -
Компани" треба да стои "Спанцев - Компани" 
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Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Производно 
трговско услужно претпри-Јатие "Рекс - Комерц" д.о.о 
експорт - импорт Скопје*'. (10339) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Транспортно 
трговско претпријатие "Фрити " извоз - увоз ц. о. 
Скопје". (10448) 

Тркалезен печат под назив: Г П "Пелагонија " АД 
Гостивар " 1". . (10043) 

Тркалезен печат под називв: "Претпријатие за про-
мет и услуги "Дарни" д.о.о. Скопје". > (10333) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство и трговија"В К - Прима" д.о.о. Скопје". (10345) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за вна-
трешен и надворешен промет и услуги "Алат комерц" 
ц.о Скопје". (10353) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 642120/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ашмет Ахмед,ул."Шуто Оризари" бр.50,Скопје.(10047) 

Пасош бр.645026/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Саније Ахмед, ул."Шуто Оризари" бр.50,Скопје (10048) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
22/98 за пасош бр. 747899/95,издаден од на име Адиле 
Нахиле, бул."Макед.Кос.Бриг."бр.38/6,Скопје се стор-
нира (10051) 

Пасош бр. 0972890/97, издаден од ОВР - Делчево, на 
име Ивановски Стојан, е. Саса, Делчево. (10480) 

Пасош бр.1004828/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Симоновски Душан, ул "Наум Охридски" бр.2 а, 
Скопје (10057) 

Пасош бр. 1060954, издаден од УВР - Прилеп на име 
Келтаноски Дејан,ул "Димо Нареднико"бр 21,Прилеп. 

Пасош бр. 29467/93, издаден од ОВР - Крушево на 
име Алмер Јусуфоски, е. Жито ше,Крушево (10061) 

Пасош бр.99642/94,издаден од ОВР - Крушево на 
име Неџми Еминоски, е. Борино,Крушево. (10062) 

Пасош бр.296618/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Петровски Кирил ул."Далјани" бр.7,Струга. (10063) 

Пасош бр.697901 на име Димов Здравко е. Дражево 
(92436),Струмица. (10066) 

Пасош бр.0540744/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Јајовски Африм, ул."Серава" бр 56,Скопје 10078) 

Пасош бр,.745365,издаден од УВР - Скопје на име 
Рецепи Зуљфи, ул "3. Мусиќ" бр 25,Скопје (10085) 

Пасош бр 0907259/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Едајет Азем, ул "Товарник" бр. 53 б,Скопје. 

Пасош бр. 1040618/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Ниметула Вебер, е. МОЈ анди,Скопје. (10093) 

Пасош бр 418544, издаден од УВР - Кумановово на 
име Исановиќ Рибана, ул. "П Наков" ,Кумановово 

Пасош бр 1073651/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Каранфиловски АНТОНИЈО,ул."Ѓ Сугаре"бр.1-2/2, 
Скопје (10108) 

Пасош бр. 1027287/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Зејнулахи Даут, ул. "Б.Николов" бр.5а,Скопје. 

Пасош бр. 000281/92,издаден од УВР - Скопје на име 
Авдиљи Фејзулах, ул."20" бр.З, е. Синѓелиќ,Скопје 

Пасош бр. 684249/95,издаден од УВР - Скопје ца име 
Селмани Шабан, ул. "О. Чопела" бр.60,Скопје (10113) 
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Пасош бр. 754086/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Џеладини Гилша, е. Черкеско,Куманово. (10117) 

Пасош бр. 0358566/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Шенаси Саити, е. Арачиново,Gconje. (10122) 

Пасош бр. 1018000/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Љупчо Стојановски, ул. "Ѓ. Димитров" бр.12/3-12, 
Скопје. (10128) 

ч Пасош бр.654720/95, издаден од УВР - Велес на име 
Темелков СТОЈ анче,ул."П. Алчев" бр.22,Велес. (10130) 

Пасош бр.0478228,издаден од УВР - Скопје на име 
Фејзула Ариф, е. Ласкарце,Скопје. (10133) 

Пасош бр. 0155435/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Адеми Рефеди, е. Ласкарце,Скопје. (10134) 

Пасош бр. 0537540/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Ангелов Славко, ул."П. Кљашев" бр. 94,Скопје. 

Пасош бр. 0952569/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Вендел Феми, ул. "Козле 1" бб,Скопје. (10167) 

Пасош бр.604176/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрами Шефкет, ул. "376" бр. 132,Скопје. (10329) 

Пасош бр. 760218,издаден од УВР - Кумановово на 
име .Мустафи Роберт, ул. "Б. Кидрич" бр.3,Куманово. 

Пасош бр. 889279, издаден од УВР - Скопје на име 
Агушевски Назим, е. Црн Врв,Скопје. ^ (10343) 

Пасош бр. 632097, издаден од УВР - Кумановово на 
име Алиевска Сабрије, ул. "Ужичка" бр.30,Куманово. 

Пасош бр.0932749, издаден од УВР - Скопје на име 
Али Севѓул, ул. "376" бр.47,Скопје. (10347) 

Пасош бр.763001/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Дервиши Сафет, е. Радуша,Скопје. (10349) 

Пасош бр. 0953147 на име Панов Гордан, е. Стоја-
ков©,Гевгел ија. (10350) 

Пасош бр.0713571 на име Пеев Горге, е. Стојаково, 
Гевгелија. (10351) 

Пасош бр. 127888/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Тони Илиќ, Волковски пат бр. 63/10,Скопје. (10355) 

Пасош бр.647377, издаден од УВР - Струмица на име 
Трендов Ванчо', е. Баница 28,Струмица. (10356) 

Пасош бр.415120/94, издаден од УВР - Струмица на 
име Георгиев Борче, ул."Панче Пешев"бр.55-2/2,Стру-
мица. (10357) 

Пасош бр.212792/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Љиљана Спировиќ-Трпеновска, ул."Вељко Влаховић* 
бр.19/13,Скопје. (10358) 

Пасош бр.060924/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Паиќ Никола, ул. "Прохор Пчински" бр.54,Скопје. 

Пасош бр.0106776 на име Колевски Васко,ул."Блаже 
Рогозинаро" бр. 14,Битола. (10368) 

Пасош бр. 562486/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Речи Агим ,"Макед. кос. бриг.З" бр.57,Скопје. (10403) 

Пасош бр. 1086211, издаден од УВР - Скопје на име 
Ебип Раим, бул. "Ј. Сандански" бр.22/2-22,Скопје. 

Пасош бр.0429863, издаден од УВР - Скопје на име 
Бочевац Сабахудин,е. Батинци,Скопје. (10430) 

Пасош бр. 674169/95 на име Салији Сахаре ул. 
"Неготинска" бр. 5,Тетово. (10433) 

Пасош бр.287403,издаден од УВР - Штип на име 
Савев Симеон,ул."Хо Ши Мин" бр. 12,Штип. (10435) 

Пасош бр 583159/95 на име Фетаи Таип, е. Боговиње, 
Тетово (10437) 

Пасош бр.053989/93 на име Реџеп Ресми, ул."Абас 
Емин" бр. 122,Охрид. (10440) 

Пасош бр.0199881 на *ше Салахи Шериф,с.Неготино, 
Гостивар. (10442) 
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Пасош бр.0566757, издаден од УВР - Прилеп на име 
Саитоски Назим, е. Ламани,Прилеп. (10443) 

Пасош бр.157435/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Гаши Амруш, ул. "Кипарска" бр.37,Скопје. (10445) 

Пасош бр. 0590734 на име Камбери Нервус, ул. 
"Шуматоска" бр.67,Гостивар. / (10447) 

Пасош бр. 122875, на име Гуциев Иван Игор, ул. "М. 
Тито" бр.4-1/5,Струмица. (10450) 

Пасош на име Ракипи Нефаил, е. Рогл е,Тетово. 
Пасош бр.269764/94 на име Секулоски Крсте, е. Во-

лино,Охр ид. (10459) 
Пасош бр.175944/94,издаден од ОВР - Струга на име 

Адили Ведат, е. Делогожда,Струга. (10461) 
Пасош бр.0453972/94, издаден од ОВР - Виница на 

име Ванчо Ивановски, ул^Страшо Пинџур"бр.5/6, 
Виница. (10462) 

Пасош бр.037573, издаден од УВР - Прилеп на име 
Стеваноски Блаже,ул."Даме Наредникот"бр.47, При-

леп. (10463) 
Пасош,издаден од УВР - Кумановово на име Ремзие 

Нухиј а, ул."К.Антев"бр.77,Куманово. (10464) 
Пасош бр. 634989 на име Рамани Имер, Черкешко 

Село,Куманово. (10467) 
Пасош бр.372335/94 на име Хоџа Неби, е. Радоли-

ште,Струга. ' (10469) 
Пасош бр.0297583 на име Елезовски Севдил,Дебар. 
Пасош бр. 0148452, издаден од УВР - Тетово на име 

Куртиши Аниф, е. Порој, Тетово. (10484) 
Чекови бр. 66151 и 66152, од тековна сметка бр. 

54576-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николов Коста,Скопје. (10044) 

Чекови од бр. 16790941 до 16790960,12019939 и 
15591332, од тековна сметка бр. 22405-57,издадени од 
Стопанска банка АД Скопје на име Верица Абјаниќ, 
Скопје. (10052) 

Чекови од бр. 1806143 до 1806149, од тековна сметка 
бр. 29695-96, издадени од Комерцијална банка АД 
Скоте на име Секулоски Владимир,Скопје. (10080) 

Чекови од бр. 1775116 до 1775125, од тековна сметка 
бр. 123600-50, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Савовска Марија,Скопје. (10121) 

Чекови бр.7000398514 и 7000398515, од тековна смет-
ка бр.24107-52, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Виолета Спировска,Скопје. (10222) 

Чекови бр., 16605850 и 16605851, од тековна сметка 
бр.3955-19, издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Виолета Спировска,Скопје. (10223) 

Чекови бр.959572, 959573 и 976207, од тековна смет-
ка бр. 1648/69,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Филијала - Гевгелија на име Проданова Зи-
бета, е. Гавато,Гевгел иј а. (10359) 

Чекови од бр. 02004012 до 02004016, од тековна 
сметка бр.4905-67, издадени од Комерцијално инвес-
тициона банка - Кумановово на име Трајковска Шеќе-
ринка, ул."Драгица Стопаревиќ"бр.1, Куманово. 

Чекови од бр. 1538106 до 1538114, од тековна сметка 
бр,5073-43, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала - Струмица на име Зеленков Киро ул. "Бл. 
Мучето" бр.38,Струмица. (10370) 

•Чекови од бр. 3196839 до 3196845, од тековна сметка 
бр.98250-44, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Васе Манчев,Скопје. (10406) 

Чекови од,тековна сметка бр.0087785-73,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Мирчевска 
Лидија,Скопје. (10427) 

Чекови од бр. 3199682 до 3192688, од тековна сметка 
бр.60483/95,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гоце Василески,Скопје. (10429) 

Чекови бр. 1431901 до 1431904 и од бр.1498820 до 
1498822, од тековна сметка бр.505/21 штедна книшка 
бр.23320/60 и здравствена лег.бр. 169366, издадени од 
Стопанска банка на имеБогатинова Стоименка, ул. 
"Вељко Влаховиќ"бр.37,Кочани. (10432) 

Чекови од бр. 1948579 до 1948583, од тековна сметка 
бр.10112/37, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
- Главна филијала -Штип на име Богданов Стојанче, 

ул."Астибо" бр. 15-аДПтип. ч (10438) 
Работна книшка на име Тасун Ѓултен,Скопје. (10042) 
Работна книшка на име Маловски Александар, 

Скопје. (10046) 
Работна книшка на име Даница Секуловска,Скопје. 
Работна книшка на име Фериз Реџепи,Скопје.(10087) 
Работна книшка на име Антонијо Богоевски,Скопје. 
Работна книшка на име Коце Пешовски,Скопје. 
Работна книшка на име Радончиќ Изет,Скопје. 
Работна книшка на име Авни Идризи,с.Студеничани 

Скопје. (10129) 
Работна книшка на име ЈасминаИзберовиќ,с.Батин-

ци,Скопје. (10131) 
Работна книшка на име Кушовска Ирена,Скопје. 
Работна книшка на име Неџата Мусли, с.Љуботен, 

Скопје. 1 (10221) 
Работна книшка на име Васил Велков,Скопје. 
Работна книшка на име Јосифоски Велко,Тетово. 
Работна книшка на име Шакир Елвис,Скопје. 
Работна книшка на име Илиевска Софија,Скопје. 
Работна книшка на име Стојковски Киро,Скопје. 
Работна книшка на име Гордица Ристова,Скопје. 
Работна книшка на име Симоновска Споменка, 

Скопје. (10441) 
• Работна книшка на име Тодорова Виолета,Скопје. 
Чековна картичка бр.5189/64, издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје - Филијала Штип на име Неџат 
Цако,ул."Ванчо Прќе" бр.62,Штип. (10446) 

Чековна картичка, издадена од Стопанска банка а.д. 
- Скопје - Филијала - Штип на име Спирова Добрина, 
ул."8-ми Март"бр. 34,Штип. (10452) 

Свидетелства за I и П година,издадени од Тех.учил. 
"Наце Буѓони" - Кумановово на име Максути Бекиф, 
е. Лопате,Куманово. - (10064) 

Свидетелство за учебна 1996/1997 го дина,издадено 
од Гимназија "Гоце Делчев"-Кумановово на име Ни-
кола Џимревски, ул."Страшко Арсов"бр. 10/3-5, Кума-
ново. (10065) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимназија 
"Кочо Рацин" - Скопје на име Николоска Александра, 
Скопје. , (10090) 

Свидетелство за завршено УШ одделени, издадено 
' од ОУ "Рајко Жинзифов" на име Колашнац Сенада н. 
Оризари,Велес. (10360) 

Свидетелство за I година на име Михајловски Ненад, 
е. Речица,Куманово. (10369) 

Свидетелство за I го дин а, из дадено од УСО "Ѓорче 
Петров" - Крива Паланка - Гимназија на име Митров-
ски Момчило, ул."Македонска" бр.20,Крива Паланка. 
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Свидетелства за I и П година, издадени од Гимназија 
МЈ Б Тито" - Скопје на име Сирма Кировска Чауле, 
Скопје. (10431) 

Свидетелства за I, П, Ш година и свидетелство за 
стручна подготовка на име Петров Никола Илчо, 
с.Војславци, Радовиш. (10434) 

Ученичка книшка,издадена од ОУ "26 Јули" Скопје 
на име Зекир Најља,Скопје. (10334) " 

Индекс бр. И952,издаден од Филолошки факултет -
Скопје на име Наташа Вел ева,Скопје. (10178) 

Дозвола за професионален контролор на летање бр. 
111/0189,издадена од Дирекција за цивилна воздушна 
пловидба на име Лазаревски Јовица,Скопје. (10118) 

Диплома за завршено среднообразование,издадена 
од Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Ристовска 
Викторија, Скопје. (10081) 

Диплома за положен завршен испит,издадена од 
УСО "Орце Николов"- Скопје на име Митев Тихомир, 
Скопје. (10120) 

Даночна картица бр. 4030995199026,издадена од 
Управа за прихиди на град Скопје на име "Смаг - Мак" 
Скопје. * (10109) 

Службена легитимација бр. 2 -1536 СК, издадена од 
P.M. Министерство за правда - затвор Скопје на име 
Ристески Горан.Осопје. (10227) 

Престанува со вршење на дејност од 01-06-1998 год. 
издаден од на име Книжарница "Рос" Сузана Ј. Стоја-
новска,Скопје. „ (10390) 

Сервисна книшка бр. 03783.издадена од Застава про-
мет - Скопје на име Митриќески Живко,Прилеп. 

Штедна книшка бр. 10-10-0002170-09, издадена од 
Силекс банка А.Д. Скопје на име Стојанов Владимир, 
Скопје. • (10377) 

Чекови од бр. 16259242 до 1629247, издадени од Сто-
панска банка а.д. * Скопјена име Десанка Пешева, бул. 
"П.Одреди" бр.4/3-10,Скопје. (10058) 

Чекови од бр. 16618761 до 16618770,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Зоран Филиповски 
ул."Иван Аговски"зг.9/3-13,Скопје. (10059) 

Чекови од бр. 16937184 до 16937190,издаден од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Крсте Стоичовски 
ул ."Кирил и Методи" бр. 18Делчево. (10439) 

Чекови бр. 16595082 и 16505084, издадени од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје на име Снежана Ѓорѓиевска, ул. 
"Даме Труев" бр. 1-8/1,Скопје. (10454) 

Чекови од бр. 17001158 до 17001165,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Јонче Каневче,ул. 
"Корушка" бр.30,нас.Влае,Скопје. (10458) 

Даночна картица бр.4031)9^з:Ч:"4Ѕ%издадена од Упг 
рава за приходи - Скопје на име Аптека "Опиум", 
Скопје/ (10050) 

Престанува со вршење на дејност од 25-04-1988год., 
издаден од на име Колонијал " Алка" Банчо Петру-
шевски,Скопје. (10119) 

Престанува со вршење на дејност од 30-06-1998 год., 
издаден од на име ТП " Фаника"- Скопје. (10342) 

Решение уп. бр. 25-2092,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скс>пје на име Петровски Филип, 
Скопје. - (10049) 

Решение уп. бр. 12-3372,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Маѓеровси Ице, 
СкопЈе- (10056) 

Решение за увоз на стоки бр. 13 - 1962/2 и 13 - 1980/2 
издадено од Министерство за Стопанство - Скопје на 
име Вардар Трговија,Скопје. (10091) -

Решение уп бр. 25-3617,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име ИбраИми Абдија, 
Скопје., ~ « (10114) 

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

на претпријатијата со општествен капитал, ПОС ЗС 
„Сингелиќ" е. Сингели* - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Компоста на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни,и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа иа ул. „Антон Попов" бб 
Скопје, во време од 8.00 до 14.00 часот. 

(10330) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Факултет-
ско земјоделско стопанство" е. Трубарево - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
твен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во. е. Трубарево - Скопје, 
во време од 7 до 14 часот. 

(10328) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС Овош-
тен Расадник „Цветан Димов" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со отџте-
твен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе одлука за трансформација на претпријати-
јата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието на лица кои го преземаат 
управувањето со претпријатијата. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ѓорѓе Андреевиќ -
Кун4* бр. 2 Скопје, во време од 09.00 до 14.00 часот. 

(10089) 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал МЖ ДОО за 
угостителска,/туристичка и транспорта дејност во до-
машен и меѓународен промет „Феротурист" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

, Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул, „Кузман Јосифов-
ски Питу" б.б. во време од 7 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претприј аткј ата со општествен капитал „Антикор 
Македонија" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 7.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

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

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „20" бр. 4-6 Сарај -
Скопје во време од 13 до 15 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АДМС Тек-
стилен комбинат „Нонча Камишова" - Велес 

ч 
О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог во претор иј атието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории ра 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Долно Оризари" 
бб, Велес во време од 7 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ДОО за по-
леделство „14 Септември" Свети Николе 

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

нија за трансформација на претпријатцајта со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: претворање на побарувањата на доверителите, во 
траен влог, и продажба на идеален дел од претпријати-
ето (ќе се применува за остатокот на општествениот 
капитал). 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лице ќа можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ванчо Ангелов" 
бр. 22, во време од 8 до 13 часот. (10362) 

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 мај 1998 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 

0101 Електростопанство 8.238 

0102 Производство на јаглен 4.787 

0105 Производство на нафтени деривати -

0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металурга 5.591 

0108 Производство на руди на обоени метали 7.563 

0109 Производство на обоени метали 8.601 

ОНО Преработка на обоени метали 4.382 

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 2.722 

0112 Преработка на неметални минерали. 
(без градежен материјал) 5.004 

0113 Металопреработувачка дејност 5.455 

0114 Машиноградба 4.215 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.100 

0117 Производство на електрични машини и 
апарати 5.439 

0118 Производство на базни хем. производи 6.421 

0119 Преработка на хемиски производи 9.673 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.362 

0121 Производство на градежен материјал ' 8.566 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.774 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.154 

0124 Производство и преработка на хартија 4.865 
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0125 Производство на текстил, предива и ткаен. 3.564 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.734 

0127 Производство на кожа и крзно 2.675 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.164 

0130 Производство на прехранбени производи 6.783 

0131 Производство на пијалаци 8.755 

0132 Производство на добиточна храна 6.525 

0133 Производство и преработка на тутун 7.385 

0134 Графичка дејност 5.541 

0135 Собирање и примарна преработка на 
4.185 индустриски отпадоци 4.185 

0139 Производство на разновидни производи -

0201 Земјоделско производство 5.058 

0202 Земјоделски услуги 7.389 

0203 Рибарство 3.972 

0300 Шумарство 5.207 

0400 Водостопанство 5.603 

0501 Високоградба 4.087 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.725 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
4.728 градежништвото 4.728 

0601 Железнички сообраќај 6.365 

0604 Воздушен сообраќај 9.510 

0605 Друмски сообраќај 4.618 

0606 Градски сообраќај 6.141 

0608 Претоварни услуги 

0609 ПТТ услуги и врски 8.375 

0701 Трговија на мало 4.818 

0702 Трговија на големо 10.071 

0703 Надворешна трговија 9.502 

0801 Угостителство 5.362 

0802 Туристичко посредување 4.487 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.235 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5.057 

1001 Уредување на населби и простори 5.937 

1002 Станбена дејност , 9.248 

1003 Комунална дејност 6.269 

1101 Банкарство 10.525 

1102 Осигурување на имоти и лица 11.134 

1103 Услуги во областа на прометот 9.729 

1104 Проектер, и сродни техн. услуги 5.520 

1105 Геолошки истражувања 6.407 

1106 Истражувачко развојна работа (освен 
5.307 научно истражувачка) 5.307 

1109 Деловни услуги 7.463 

1201 Образование 6.029 

1202 Научно истражувачка дејност 7.226 

1203 Култура, уметност и информации 6.382 

1204 Физичка култура и спорт 5.415 

1301 Здравствена заштита 6.449 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.132 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6.525 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.819 

1403 Здруженија 9.121 

1404 Политички партии, општествени 
организации, здруженија и други организации 

о 
8.316 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 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 соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работаше во Ре-
публиката за месец мај 1998 година која се применува за 
аконтативно пресметување на персоналниот данок од 
доход изнесува 9.400 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа «а член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТИШ ВО СТОПНАСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1998 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец март 
1998 година изнесува 8992 денари. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 
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Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нја го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

МАЈ 1998 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во Репу-

блика Македонија во периодот јануари - мај 1998 го-
дина, во однос на просечните цени на мало во 1997 
годшш изнесува 2,8% 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовски, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 18, 24 и 45 од Уредбата за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 42/97) - пречи-
стен текст, Министерството за образование и физичка 
култура, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К Б Р . 4 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ И 
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Б Е З ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Министерството за образование и 

физичка култура, ул. „Вељко Влаховић" бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, 
градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на след-
ните објекти во основното образование 

1.2.1. ОУ „Васил Главинов" Велес 
- изградба на кос кров 
1.2.2. ОУ „Коле Канински" Битола ѓ 
- санација на кров со громобранска инсталација 
1.2.3. ОУ „Братство-Единство" нас. Циглана, Го-

стивар 
- дозиградба на нов објект до степен карабина 
1.2.4. ОУ „Ванчо Китанов" Пехчево ПУ во е. Чи-

флик 
- изградба на нов објект 
1.2.5. ОУ „Никола Карев" Кочани 
- воведување на парно греење 
1.2.6. ОУ „Климент Охридски" Прилеп 
- покривање на рамен кров 
1.2.7. ОУ „Кире Гаврилоски Јане" Прилеп 
- замена на рамен кров со кос и реконструкција на 

фекална канализација 
1.2.8. ОУ „Браќа Миладиновци" е. Царев Двор, Ре-

сен ПУ во е. Покрвеник 
- изградба на нов објект 
1.2.9. ОУ „Ј. X. Песталоци" Центар, Скопје 
- замена на хидроизолација на кровот 
1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-

ските и инсталатерските работи даден е во тендерската 
документација посебно за секој објект. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е 
во Република Македонија. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отворање на понудите; 
2.2. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација посебно за секој об-

јект може да се подигне во Министерството за образо-
вание и физичка култура на ул. „В. Ѓоргов", бр. 35 
Скопје. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудите треба да содржат единачни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција); 

4.3. Рок на изведување на предметните работи по-
себно за секој објект и гарантна на квалитетот на изве-
дените работи; 

4.4. Понудувачите се должни со понудите да прило-
жат и референц листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

4.5. Понудувачите се должни на денот на поднесува-
њето на понудата да достават податоци за критери-
умите определени во член 45 од уредбата за јавни на-
бавки. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потишан од одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање на архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на ул. „Вељко Влахо-
в и ћ , бр. 9 Скопје. 

5.3. Понудата и документацијата се доставува во за-
печатен плик. На предната страна од пликот, во гор-
ниот лев агол треба да биде назначено „не отворај", 
бројот на јавниот повик и името на објектот. Истиот не 
треба да содржи никаква ознака на испраќачот. 

5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја 
достават и придружната документација предвидена со 
член 63 од уредбата за јавни набавки. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда по објект. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 133-376. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

742. Закон за земјоделското земјиште 1441 
743. Закон за заштита на растенијата 1446 
744. Закон за изменување и дополнување на За-

конот за вршење на нотарските работи . . . . 1460 
745. Одлука за определување на услови за градба 

за објектите „Две индустриски хали, резер-
воари за Ц02, трафостаница, бунар за тех-
ничка вода и Емшерова јама", што ќе слу-
жат за експлоатација на минерална вода и 
Ц02, од лежиштето кај е. Егри, што треба 
да се градат во општината Бистрица 1465 

746. Одлука за определување на услови за градба 
за објектот средно медицинско училиште 
„Никола Штејн" што треба да се гради во 
општината Тетово 1466 

747. Одлука за давање согласност на Статутот на 
„Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија - Скопје" ц.о. - Скопје 1466 
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748. Одлука за престанок на одделни одлуки за 
основање јавни претпријатија 

749. Решение за издавање одобрение за основање 
на брокерско-посредничко друштво 

750. Решение за определување на датумот на по-
четокот со работа на нотарите во Република 
Македонија 

751. Решение за определување на почетокот на 
примената на Каталогот на вредностите на 
употребувани моторни возила 

752. Правилник за определување на населени ме-
ста во кои ќе се спроведуваат возачки испити 

753. Правилник за образецот на легитимацијата 
на инспекторот за железници 

754. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за утврдување на Листата на 
протези, ортопедски и други помагала и са-
нитетски средства, заботехнички и забно-
протетички средства, стандарди за материја-
лот од кој тие се изработуваат, роковите и 
траењето на тие средства и условите за изра-
ботка на нови средства пред истекот на утвр-
дените рокови 

755. Наредба за определување на месечниот из-
нос на висината на цивилните инвалиднини 
на цивилните инвалиди од војната 

756. Календар за организација и работа на основ-
ните училишта во учебната 1998/99 година . . 

757. Календар за организација на учебната 1998/ 
99 година во јавните училишта 

758. Одлука за условите под кои овластените 
банки продаваат девизи на домашни фи-
зички лица 

759. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

760. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

761. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

762. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

763. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

764. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

765. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

766. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

767. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

768. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

769. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жувана 

770. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 

771. Решение за утврдување на методолошки ос-
1466 нови за спроведување на статистичко истра-

жување 1476 
1466 772. Решение за утврдување на методолошки ос-

нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1476 

1467 773. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1476 

1467 774. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко исгра-

1467 жување 1477 
775. Решение за утврдување на методолошки ос-

1469 нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1477 

776. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување . . 1477 

777. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1478 

778. Решение за утврдување на методолошки ос-
1470 нови за спроведување на статистичко истра-

жување 1478 
779. Решение за утврдување на методолошки ос-

нови за спроведување на статистичко истра-
1 4 7 0 жување 1478 

780. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-

1471 ^кување 1479 
14/1 7gi решение за утврдување на методолошки ос-

нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1479 

782. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко исгра-
жување 1479 

783. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко исгра-
жување 1479 

784. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1480 

1473 785. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1480 

1473 786. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување Ј 1480 

1473 787. Решение за утврдување на методолошки ос-
нови за спроведување на статистичко истра-
жување 1481 

1474 Акти на фондовите и заводите 
8. Одлука за основиците на осигурување за 

пресметување и плаќање на придонесот за 
1474 пензиското и инвалидското осигурување на 

индивидуалните земјоделци за периодот 
април-јуни 1998 година 1481 

1474 Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од плата за месец мај 1998 година . 1517 

1475 Објава за просечна месечна нето плата по 
работник во Републиката за месец мај 1998 
година 1518 

1475 Објава за просечно исплатената нето плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за месец март 1998 година 1518 

1475 Објава за движењето на цените на мало во 
Република Македонија за месец мај 1998 го-
дина 1519 

^475 Меѓународни договори -додаток . . . 1 -48 
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